Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
Rady Gminy Suchy Las
z dnia 27.02.2018 r.
Porządek posiedzenia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otwarcie posiedzenia.
Stwierdzenie ważności posiedzenia Komisji.
Zatwierdzenie porządku obrad.
Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia KBiPP z dnia 23.01.2018 r.
Analiza wniosków oraz podsumowanie realizacji zadań na rok 2017.
Sprawy bieżące oraz sprawozdanie członków komisji z realizacji zadań.
Wolne głosy i wnioski.
Zakończenie posiedzenia.

Ad. 1 – 3.
Przewodniczący Komisji BiPP 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. 4.
Protokół z dnia 23.01.2018 r. został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 5.
Przewodniczący KBiPP – komisja w 2017 roku złożyła 41 wniosków, przedstawił te, na które
Komisja nie otrzymała odpowiedzi lub odpowiedź była niewystarczająca :
• Prosiliśmy m. in. o nie zmienianie rozkładu jazdy autobusów bez wcześniejszych konsultacji
z mieszkańcami. Nie dostaliśmy odpowiedzi na nasz wniosek, a zmiany rozkładu jazdy niestety nastąpiły.
• Kolejna rzecz, to wniosek dotyczący skrzyżowania Obornicka/Złotnicka i wykonanie lewoskrętu w Obornicką. Musimy koniecznie przypomnieć się z tym tematem.
• Barierki przy ul. Szkolnej – zostały naprawione i ponownie postawione. Ponowimy wniosek o
rozpatrzenie.
• Brak chodnika prowadzącego do liceum w Suchym Lesie. Radny R. Tasarz poinformował
radnych, że istnieje już projekt chodnika prowadzącego od Nowego Rynku do ul. Akacjowej.
Na posiedzenie Komisji dotarł radny D. Matysiak.
•
•
•

Sprawa skrzyżowania Złotnicka/Słoneczna w Złotnikach – Wsi.
Sprawa odśnieżania chodników – kwestia zostanie poruszona na najbliższej sesji Rady Gminy.
Kolej metropolitalna – sprawa bez odpowiedzi, ale jest ona w powiązaniu z korespondencją
przekazaną sołtysom i przewodniczącym zarządów osiedli.
Komisja podjęła decyzję, w odniesieniu do powyższych wniosków, o ponowne zwróceniu się do wójta
o udzielenie odpowiedzi lub jej doprecyzowanie.
Większość wniosków została zrealizowana we współpracy z Referatem Komunalnych przy dużym
udziale p. Józefa Klimczewskiego.
Ad. 6.
Radny R. Tasarz – chciałbym Państwa poinformować, że razem z Panem Józefem Klimczewskim
dokonaliśmy przeglądu przejść dla pieszych na ul. Obornickiej w celu ich doświetlenia – od miejscowości Złotkowo do ul. Klonowej. Kieruję podziękowania dla Pana Józefa i całego Referatu Komunalnego.
Radny D. Matysiak – proponuję zaprosić na naszą Komisję przedstawicieli ZTM i z nimi bezpośrednio poruszyć interesujące nas sprawy. Byłem na spotkaniu w Urzędzie Miasta. Tam był również

przedstawiciel ZTM, który poinformował, że Zarząd jest otwarty na propozycje i współpracę. Pytałem
o możliwość kursów do kolejki metropolitalnej i okazuje się, że można. Będzie to realizował Czerwonak. Okazuje się również, że Biedrusko można połączyć z Suchym Lasem.
Przewodniczący KBiPP – oczywiście, że możemy zorganizować spotkanie z przedstawicielem
ZTM, ale dopiero po konsultacjach z mieszkańcami. Będziemy mieć wówczas konkretne propozycje.
Radny Z. Hącia – proszę o poinformowanie Komisji o ostatecznej koncepcji S-11 – zjazdy Chludowo
i Golęczewo, abyśmy mogli te koncepcję zaopiniować.

Ad. 7.

Komisja dokonała analizy korespondencji wysłanej oraz otrzymanej, po czym podjęła dyskusję
dotyczącą stanu prawnego ul. Meteorytowej od ul. Morasko do zjazdu na wysypisko śmieci. Ponownie
na Komisję powrócił, mimo publikacji prasowej, temat konieczności oczyszczania chodników
mieszczących się przy prywatnych posesjach.
Ad. 8.
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.
Protokółowała

Przewodniczący KBiPP
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Włodzimierz Majewski

