Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
Rady Gminy Suchy Las
z dnia 28.11.2017 roku.
Porządek posiedzenia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otwarcie posiedzenia.
Powitanie przybyłych na posiedzenie Komisji.
Stwierdzenie ważności posiedzenia Komisji.
Zatwierdzenie porządku obrad.
Opiniowanie budżetu na 2018 rok.
Wolne głosy i wnioski.
Zakończenie posiedzenia.

Ad. 1 – 4.
Przewodniczący KBiPP W. Majewski otworzył posiedzenie Komisji. Powitał gości i członków Komisji
oraz stwierdził prawomocność posiedzenia – 4 członków Komisji obecnych, 1 nieobecny.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 5.
Przewodniczący KBiPP – Wójt zaplanował w przyszłorocznym budżecie dochody wynoszące
161 395 871,00 zł, wydatki: 181 834 800,00 zł. W wydatkach majątkowych, inwestycje kontynuowane, to ponad 60 mln zł, a nowe niewiele ponad 9 mln zł. Dzięki temu mamy obraz jak kształtują
się u nas inwestycje. Wspólnie wszyscy stwierdziliśmy na Komisji Rewizyjnej, że bardzo niepokojący jest deficyt budżetowy – ponad 20 mln zł.
Radny M. Przybylski – z porównania tych dwóch wartości (dochodów i wydatków) powstały
deficyt budzi moje duże wątpliwości. Wydaje mi się to dość ryzykowną kwestią. Może to
spowodować odłożone w czasie skutki budżetowe. W ciągu najbliższych lat gwałtownie się
zadłużymy zaciągając kredyty. Wzrost wydatków majątkowych plasuje się na poziomie ponad 70
mln. zł. Nie mamy uzasadnienia do wydatków bieżących. Tylko niektóre z nich są uzasadnione. Co
się kryje za innymi? Wiem, że RIO dopuszcza taką formę budżetu, ale uważam, że radni powinni
wiedzieć nad czym głosują.
Radny Z. Hącia – są możliwości pewnych oszczędności. Np. autobus nie musi wjeżdżać na sam
Dworzec Autobusowy, co dałoby nam 150 tys. zł oszczędności. Obok dworca jest miejsce postojowe dla tych przewoźników, którzy nie wjeżdżają na dworzec.
Na Komisję przybył radny D. Matysiak
Radny R. Tasarz – inwestycje należałoby trochę zahamować. To nie sztuka coś wybudować,
trzeba to jeszcze utrzymać. Chciałbym złożyć wniosek o zakup mobilnego systemu gaśniczego dla
strażaków z Suchego Lasu. Zmniejszyło by to znacznie szkody po pożarnicze. Chciałbym tez prosić
szanowną Komisję o projekt na rozbudowę remizy w Suchym Lesie o 1 boks garażowy.
Przewodniczący KBiPP – proponuję zakup mobilnego systemy gaśniczego, a rozbudowa garażu
drogą oficjalną we wnioskach do budżetu na rok 2019.
Radny M. Przybylski – niech najpierw wyjaśni się sprawa samochodu.
Opiniowanie budżetu:
 Plan wydatków bieżących Gminy Suchy Las na rok 2018.
Dział 754 - Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa.

Opinia i wnioski Komisji:
754 - Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa
75403 – Jednostki terenowe policji – dodatkowe patrole (wzrost o 20.000,00 zł) do kwoty
60.000,00 zł.
Komisja zaopiniowała rozdział pozytywnie jednogłośnie.
75412 - O.S.P. – do kwoty 534.200,00 zł.
Komisja zaopiniowała rozdział pozytywnie jednogłośnie.
75416 - Straż Gminna do kwoty 1.087.625,00 zł.
Komisja zaopiniowała rozdział pozytywnie jednogłośnie.
75421 - Zarządzanie Kryzysowe do kwoty 390.000,00 zł.
Komisja zaopiniowała rozdział pozytywnie jednogłośnie
75495 - Utrzymanie Systemu Monitoringu Gminnego do kwoty 68.000,00 zł.
Komisja zaopiniowała rozdział pozytywnie jednogłośnie.
Wydatki majątkowe
 Plan wydatków majątkowych Gminy Suchy Las na rok 2018:
754 75412 6050 - RK/2018/0002 - Suchy Las - wykonanie podłoża pod sikawkę konną wraz z
oświetleniem i wykonaniem ścian z szyby - 25.000,00 zł.
Komisja zaopiniowała rozdział pozytywnie: 4 głosy za, 1 osoba wstrzymała się od głosu.
754 75412 6060 - RB/2018/1 - Zakup samochodu dla OSP Golczewo - 1.350.000,00 zł
Komisja zaopiniowała rozdział pozytywnie jednogłośnie.
754 75412 6060 SG/2018/1 - Zakup samochodu dla Straży Gminnej - 70.000,00 zł.
Komisja zaopiniowała rozdział pozytywnie: 3 głosy za, 1 osoba się wstrzymała od głosu, 1 głos
przeciw.
Wniosek OSP Suchy Las - zakup mobilnego systemu gaśniczego CAPS - 25.000,00 zł.
Komisja zaopiniowała wniosek pozytywnie jednogłośnie.
Przewodniczący KBiPP w imieniu Komisji oświadczył, że: Komisja Bezpieczeństwa i Porządku
Publicznego stwierdza, że przedłożony projekt uchwały budżetowej na 2018 rok, został wykonany
w sposób mało czytelny i nie zawiera opisów potrzebnych do dokonania opiniowania. Dlatego Komisja przeprowadziła opiniowanie poszczególnych rozdziałów i paragrafów (z uwzględnieniem
wniosków), lecz nie opiniowała w/w projektu w całości. Wójt mimo wielokrotnie wcześniej składanych wniosków i próśb o przedstawianie w sposób bardziej czytelny projektu uchwały budżetowej
w roku bieżącym, przedstawił projekt w najgorszy z dotychczasowych w bieżącej kadencji Rady.
Nadmienić należy, iż Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego złożyła do projektu
budżetu na rok 2018, 29 wniosków, które zdecydowanie dotyczą poprawy bezpieczeństwa na
terenie naszej gminy. Wnioski dotyczą takich tematów jak: poprawa organizacji i bezpieczeństwa
ruchu w ciągu ul. Obornickiej, kolejnego etapu rozbudowy Systemu Monitoringu Gminnego, zakupu
sprzętu dla OSP, budowy inteligentnych sygnalizacji świetlnych czy budowy ulic i chodników.
Komisja podczas posiedzenia Komisji Finansowo-Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego,
będzie wnioskować o ujęcie tychże wniosków do realizacji w nadchodzącym roku.

Ad. 6.
Radny D. Matysiak – w szkole w Biedrusku podczas alarmu dzieci zostały skierowane do górnych
części szkoły. Poinformowano mnie, że dzieci podczas alarmów już nie wychodzą na zewnątrz!
Radny R. Tasarz – należy wygłuszyć obiekty oświatowe zgodnie z odpowiednią normą. Wszystkie
choroby układu nerwowego i słuchowego pochodzą od hałasu. Należy zlecić wykonanie koncepcji
wygłuszenia korytarzy szkolnych.
Ad. 7.
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.
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