Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
Rady Gminy Suchy Las, z dnia 12.12.2017r., godz. 15:00

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

Otwarcie posiedzenia.
Powitanie gości i członków Komisji.
Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
Zatwierdzenie porządku obrad.
Przyjęcie protokołów z poprzednich Komisji.
Podsumowanie pracy KBiPP za rok 2017.
Sprawy bieżące.
Wolne głosy i wnioski.
Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego W. Majewski otworzył posiedzenie
Komisji w dniu 12.12.2017 r. o godzinie 15:00 witając jednocześnie gości oraz członków Komisji..
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 21.11.2017 r. – został przyjęty jednogłośnie.
protokół z posiedzenia Komisji z dnia 28.11.2017 r. – został przyjęty jednogłośnie.
Przewodniczący KBiPP W. Majewski przekazał głos urzędnikowi ds. drogownictwa z Referatu
Komunalnego p. Kacprowi Tymkowi, który przedstawił Komisji projekt uchwały.
• Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych.
K. Tymek poinformował Komisję o nowo wydzielonych ulicach na terenie gminy: Suchy Las – ul.
Św. Michała; Chludowo – ul. Węgierska; Złotkowo – ul. Rodowa oraz Golęczewo – ul. Gryczana i
Oświatowa. Dodał, że należy nowo wyznaczone drogi uchwalić uchwałą Rady Gminy, gdyż bez tych
formalności nie będzie można stosować wszystkich zapisów ustawy o drodze publicznej. Aktualnie
ulice są nieruchomościami gminnymi, działkami drogowymi, a po uchwale staną się pełnoprawnymi
drogami gminnymi.
Przewodniczący KBiPP W. Majewski spytał, czy nazwy ulic były konsultowane z mieszkańcami.
K. Tymek odpowiedział, że na wniosek sołectw i rad osiedli zostały wybrane nowe nazwy ulic
konsultowane z mieszkańcami. W gestii mieszkańców było nadanie nazw. Przebieg dróg jest zgodny z
miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, a ostatnim elementem jest włączenie ulic do
dróg publicznych uchwałą Rady.
Przewodniczący KBiPP W. Majewski pochwalił jakość dokumentacji danej uchwały.
Komisja przystąpiła do głosowania za wydaniem pozytywnej opinii za podjęciem uchwały w sprawie
zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych:
- 4 za.
Komisja jednogłośnie wydała pozytywną opinie.

Podsumowanie pracy KBiPP
Komisja przystąpiła do podsumowania pracy za rok 2017.
Przewodniczący KBiPP W. Majewski odczytał działania i wnioski największej wagi, które zostały
zrealizowane w mijającym roku:
- w trakcie posiedzeń a także działań w terenie Komisji oraz składanych wniosków przez
mieszkańców, jednostki pomocnicze gminy, Sołtysów i Przewodniczących Zarządów, złożyliśmy
ponad 40 wniosków.
- wspólnie z Policją Sucholeską i Urzędem Gminy, przeprowadziliśmy kolejną edycję konkursu dla
uczniów szkół podstawowych ,,Bezpieczne wakacje".
- kontynuowaliśmy także coroczną akcję związaną z poprawą widzialności na naszych drogach tzw.
,,Trójkąty bezpieczeństwa".
- wraz z jednostkami pomocniczymi zorganizowaliśmy również akcję dotyczącą utwardzenia
wyjazdów z dróg polnych, nieutwardzonych.
- z Referatem Komunalnym przeprowadziliśmy bardzo szeroko zakrojoną kontrolę w obrębie
placówek oświatowych naszej gminy.
- kolejną akcją przeprowadzoną przez Komisję, która skutkowała artykułami w lokalnej prasie, był
temat nie stosowania się do wymogów przepisów o ruchu drogowym a dotyczących stosowania tzw.
,,odblasków". Komisja wnioskuje, że należy systematycznie przypominać o konieczności stosowania
odblasków i dotyczy to nie tylko dzieci, lecz niestety także dorosłych.
- w trakcie posiedzeń opiniowaliśmy wiele projektów uchwał na posiedzenia rady gminy.
Przewodniczący KBiPP W. Majewski poinformował, że Komisja złożyła 29 wniosków do budżetu
gminy na 2018 rok i znaczna część zyskała aprobatę.
Sprawy bieżące, sprawozdanie członków komisji z realizacji zadań oraz wolne głosy i wnioski :
Komisja dyskutowała o tablicach informujących współfinansowanie inwestycji z Unii Europejskiej,
które zasłaniają widok na drodze i tworzą niebezpieczeństwo wypadków.
Na Komisję przybył radny D. Matysiak.
Radny D. Matysiak poinformował członków Komisji o zmianie budżetowej – wykreśleniu z budżetu
zadania budowy skrzyżowania ulic Nektarowa-Obornicka. Radny dodał, że uzasadnieniem był brak
podpisanych umów. KF-BiRG stwierdziła, że uzasadnienie nie jest poprawne. Radny poinformował
Komisję o dyskusji z Wójtem na temat wskazania przyczyny nie podpisania umów. Radny stwierdził,
że jeśli powstał faktyczny problem nie podpisania umowy, chciałby poznać powód. Dlatego KF-BiRG
zagłosowało przeciw. Radny stwierdził, że z drugiej strony przy udzielaniu absolutorium, Rada nie
może się zgodzić na udzielenie absolutorium bez argumentów.
Radna U. Ćwiertnia spytała, dlaczego inwestycja do tej pory nie została zrealizowana.
Przewodniczący KBiPP W. Majewski stwierdził, że jest to kwestia mediów. Teren pod bezkolizyjny
prawoskręt zostanie udostępniony przez ZGK, który jest dzierżawcą gruntu, a właściciel gruntu nie
będzie stwarzać problemu. Przewodniczący stwierdził, że na dzień dzisiejszy nie uwierzy, by przez
ponad rok gmina nie ustaliła z gestorami mediów stosownych warunków oraz dokumentów. Jest to
wyraźne zaniedbanie i nie należy tego tak zostawić.
Rady D. Matysiak stwierdził, że radni jak i mieszkańcy uważają, że jest to niebezpieczne
skrzyżowanie. Natomiast brakuje działań ze strony Wójta, które dążyłyby do rozwiązania problemu.
Radny dodał, że nie może być sytuacji, w której zadanie jest przesuwane z roku na rok. Radny
podkreślił, że radni wymagają uzasadnienia takiego działania.
Przewodniczący KBiPP W. Majewski stwierdził, że wielokrotnie na posiedzeniach Komisji ta
kwestia była omawiana.

Przewodniczący KBiPP W. Majewski stwierdził, że Komisja brała pod uwagę opinie i wnioski
mieszkańców – np.: mieszkaniec Złotnik zgłosił problem barierek drogowych zasłaniających
widoczność.
Radna U. Ćwiertnia zaproponowała, by do sprawozdania dopisać wniosek Komisji o zmianę
skrzyżowania ulic Golęczewska-Obornicka, na który Zarząd Dróg Powiatowych wydał pozytywną
opinię i przychylił się do budowy sygnalizacji.
Przewodniczący KBiPP W. Majewski stwierdził, że punkt został ujęty w sprawozdaniu.
Radna U. Ćwiertnia stwierdziła, że warto zaznaczyć, iż Komisja dba o bezpieczeństwo w gminie.
Radny R. Tasarz dodał, że należy uwzględnić zaangażowanie p. Józefa Klimczewskiego.
Radny Z. Hącia poinformował członków Komisji o rozmowie z p. J. Klimczewskim na temat
komunikacji publicznej w gminie. Radny dodał, że p. Klimczewski znalazł rozwiązanie by nie płacić
dzierżawy za miejsce dla autobusu nr 905 na głównym dworcu w Poznaniu. Wystarczy, by autobusy
odbierały ludzi tak, jak autobusy MPK, bez konieczności zatrzymywania się na miejscu postojowym.
Gmina zaoszczędziłaby 150 tys. zł. Radny stwierdził, że p. Klimczewski dzwonił do ZTM i próbuje
załatwić, by autobus nr 905 nie był najdroższym autobusem w gminie.
Radny R. Tasarz dodał, że autobus nr 905 ma o 7 kursów mniej niż w zeszłym roku.
Radny D. Matysiak stwierdził, że jest to sytuacja uciążliwa. Mieszkańcy z dalszych miejscowości
gminy nie mają jak dojeżdżać do miasta.
Rady R. Tasarz zgodził się z radnym D. Matysiakiem, że jest to uciążliwe, gdyż nie ma kursów o
racjonalnych godzinach, gdy mieszkańcy jadą bądź wracają ze szkoły czy pracy. Radny dodał, że na
dzień dzisiejszy ciężko jest dojechać do centrum Poznania, gdyż usunięto kursy o ważnych godzinach.
Radna U. Ćwiertnia spytała, od kiedy obowiązuje nowy rozkład jazdy.
Radny Z. Hącia odpowiedział, że nowy rozkład jazdy obowiązuje od 24 czerwca 2017 r.
Komisja prowadziła dyskusję o gminnych liniach autobusowych i przepustowości autobusu nr 905.
Radny Z. Hącia odczytał aktualny rozkład jazdy autobusu nr 905 – kurs autobusu odbywa się co 2h.
Radny stwierdził, że rozkład jazdy nie był konsultowany z radnymi. Dodał, że interesował się sprawą
ustalania rozkładów, jednak 13 marca 2017 r. dzień przed sesją uzyskał odpowiedź, że rozkład jazdy
został ustalony i Wójt nie wprowadzi już zmian.
Radny D. Matysiak spytał retorycznie jak gmina ma przekonać mieszkańców do korzystania z kolei
metropolitalnej, skoro zniechęca mieszkańców do autobusów.
Radny R. Tasarz stwierdził, że jeśli nie będzie połączenia komunikacyjnego z parkingami i
dworcami, to będzie bardzo ciężko mieszkańcom korzystać z kolejki.
Radny D. Matysiak dodał, że kolejka w Biedrusku jeździ, natomiast nie ma autobusów, które
zawoziłyby mieszkańców na dworzec.
Radny Z. Hącia stwierdził, że autobus nr 905 musi zostać utrzymany, ponieważ mieszkańcy z
północnej części gminy muszą mieć zapewniony dojazd do centrum. Radny dodał, że autobusy
wszystkich linii są przepełnione ze względu na brak częstszych kursów linii 905.
Radny R. Tasarz wyraził opinię, że sytuacja tak wygląda, ponieważ mała liczba radnych korzysta z
komunikacji gminnej. Jak radni mają przekonać do jazdy komunikacją publiczną mieszkańców, skoro
z niej nie korzystają. W takiej sytuacji Rada nie ma przebicia. Radny dodał, że po to jest komunikacja,
by była bezpieczna, a bez przesiadek jest bezpieczniejsza.
Przewodniczący KBiPP W. Majewski stwierdził, że tą sprawą Komisja zajmie się na jednym z
pierwszych posiedzeń w następnym roku. Przewodniczący przedstawił pomysł spotkania się z
mieszkańcami, którym radni przedstawią aktualne rozkłady jazdy w celu uzyskania opinii na ich
temat.
Przewodniczący KBiPP W. Majewski poinformował członków Komisji o 2 złożonych wnioskach
dotyczących kolei metropolitalnej i odśnieżania chodników. Przewodniczący odczytał dokumenty.
Przewodniczący poinformował członków Komisji o comiesięcznych raportach od komendanta Policji

w Suchym Lesie, w których przedstawia zdarzenia z terenów całej gminy. Przewodniczący stwierdził,
że komendant Policji wywiązuje się z zobowiązania złożonego na wrześniowym posiedzeniu Komisji.
Dodał, że komendant Straży Gminnej również zobowiązał się do przesyłania raportów, jednak
żadnego nie dostarczył. Przewodniczący przekazał raporty członkom Komisji.
Radna U. Ćwiertnia stwierdziła, że ważne jest członkowie Komisji wiedzieli, co się dzieje w gminie.
Radny Z. Hącia poinformował członków Komisji o odbytej rozmowie z komendantem miejskim z
Państwowej Straży Pożarnej o pojeździe OSP z Suchego Lasu. Radny dodał, że złożone dokumenty
miały być podpisane przez Wójta i samochód straży w Suchym Lesie będzie włączony do działania
bez certyfikatu.
Radny R. Tasarz przypomniał, że OSP z Suchego Lasu wraz z jednostkami z okolicznych gmin
zaangażowało się w sprawę. Na dzień dzisiejszy dokumenty znajdują się w biurze prawnym. Radny
wyraził nadzieję, że sprawa rozwiąże się pozytywnie.
Przewodniczący KBiPP W. Majewski stwierdził, że należy poczekać na oficjalną informację od
Wójta.
Radny D. Matysiak poinformował członków Komisji o zakończonej inwestycji w Biedrusku –
połączeniu ulicy Lipowej – budowa 5m drogi. Radny dodał, że wykonawcy inwestycji zapomnieli
ustawić znaki drogowe, co wiązało się z niebezpieczeństwem powstania wypadku drogowego. Radny
dodał, że poinformował p. J. Klimczewskiego o zaistniałej sprawie. Radny D. Matysiak stwierdził, że
na terenie gminy po przeprowadzonych inwestycjach wykonawcy zapominają ustawiać znaki
drogowe. Do nich należy wykonanie inwestycji, zabezpieczenie i ustawienie znaków przed i po
inwestycji.
Przewodniczący KBiPP W. Majewski zgodził się z przedmówcą, że takie działanie może
doprowadzić do nieszczęścia. Przewodniczący poinformował członków Komisji, że napisze pismo do
Wójta, by nadzorować służby przy realizacji inwestycji w obrębie drogi czy chodnika.
Radna U. Ćwiertnia stwierdziła, że umowa obliguje inwestora do zabezpieczenia i ustawienia
znaków przed i po inwestycji.
Radny Z. Hącia poinformował członków Komisji o podniesieniu się płyt drogowych na ulicy
Wargowskiej do stacji benzynowej w Chludowie oraz o rozmowie z p. Kierownik Referatu
Komunalnego J. Radomską, która nie odbierze tej inwestycji, jeśli płyty nie będą porządnie
zakotwiczone. Radny dodał, że inwestycja była robiona we wrześniu tego roku.
Radna U. Ćwiertnia stwierdziła, że sytuacja mogła powstać ze względu na wysoki stan wód
gruntowych.
Przewodniczący KBiPP W. Majewski stwierdził, że jeśli Radny Z. Hącia monitoruje sprawę, to
Komisja nie będzie wchodzić w kompetencje p. radnego.
W związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji, Przewodniczący Komisji W. Majewski zakończył
posiedzenie Komisji.
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