Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
Rady Gminy Suchy Las z dnia 25.09.2018 roku.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Powitanie przybyłych na posiedzenie Komisji.
3. Stwierdzenie ważności posiedzenia Komisji.
4. Zatwierdzenie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z 11.09.2018 roku
6. Przygotowanie jednostek oświatowych do nowego roku szkolnego.
7. Sprawy bieżące.
8. Wolne głosy i wnioski.
9.

Zakończenie posiedzenia.

Ad. 1 – 4.
Przewodniczący Komisji BiPP W. Majewski otworzył posiedzenie Komisji. Powitał członków
Komisji oraz stwierdził prawomocność posiedzenia na podstawie listy obecności. Porządek obrad
został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 5.
Protokół z dnia 11.09.2018 został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 6.
Pan Józef Klimczewski, pracownik Referatu Komunalnego Urzędu Gminy zreferował radnym stan
przygotowań jednostek oświatowych do nowego roku szkolnego.
Pan J. Klimczewski – nie będę mówił, co zostało wykonane, bo jego jest sporo. Skupię się na tym,
czego jeszcze nie ma.
•

Biedrusko: po naszej stronie zostało wszystko zrobione, oprócz chodnika wzdłuż boiska. Należy podnieść krawężnik wchodząc na teren szkoły. Będzie to załatwione do końca października.
- Została załatwiona trudna sprawa z przejściem. Jest zgoda na chodnik tam, gdzie był z nim
problem. Zostały zamontowane barierki przy przedszkolu.
- ZDP nie zrobił wiele. Nie jest tak, jak powinno. Umocniono zatoczkę autobusową. Na ul. 7
Pułku Strzelców Konnych potrzebny jest system spowalniający ruch. Sprawa jest uzgodniona
z wojskiem.

•

Przed wszystkimi szkołami w Gminie wyniesiono przejścia dla pieszych. Jest też już wszystko
przygotowane do umowy na aktywne przejście (kocie oczka).

•

W czerwcu zabezpieczyliśmy 330 kamizelek dla pierwszoklasistów. Będą one rozdawane 11
października o godzinie 09.00

•

Duża zmiana zaistniała w Chludowie. Zastosowano ruch pieszy zgodnie z mapami. Wzdłuż
ciągu pieszego zostaną postawione słupki. Naszym obowiązkiem jest też zimowe utrzymanie
tego ciągu pieszego. Za szkołą jest idealne miejsce na parking, dla co najmniej 40 samochodów.

•

Sprawa wycinki drzew w Gminie. Jest to robione stopniowo i systematycznie. Często do wycięcia są potężne drzewa, które zasłaniają drogę i oznakowanie.

•

W przedszkolu w Biedrusku oznakowane zostały schody specjalna taśmą. Pani Kierownik
będzie wnioskować o środkową poręcz na schodach – zwiększy to bezpieczeństwo dzieci.

Radny Z. Hącia – dziękuję za światła na skrzyżowaniu na Golęczewskiej.
Pan J. Klimczewski – jest rozstrzygnięty przetarg. GDDKiA – 550 tyś. zł. Wybraliśmy wykonawcę
z racjonalną ceną. Musimy pilnować, by rozpocząć tę inwestycję. Nektarowa też jest już zrobiona.
Radny R. Tasarz – chciałbym podziękować Panu Klimczewskiemu za współpracę.
Radny D. Matysiak – czy powiat zaproponował koncepcję drogi Radojewo – Biedrusko przy Łysym
Młynie?
Pan J. Klimczewski – będzie tam duże wyciszenie ruchu. Będzie wybudowane przejście dla pieszych na wysokości przystanku autobusowego przy Ośrodku Edukacji Przyrodniczej. Przejście będzie
dodatkowym elementem bezpieczeństwa. Cała górka będzie spowolniona za pomocą znaków i podwójnej ciągłej.
Radny D. Matysiak – czy nie powinno się tam zamontować masy antypoślizgowej?
Pan J. Klimczewski – Masa akustyczna jest lepszym rozwiązaniem. Znak nie załatwi tematu, a
odpowiedni system. Ta droga wymaga spowolnienia ruchu. Jest tam już ograniczenie z 90 na 60
km/h.
Ad. 7.
•

Projekt uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Poznańskiego na rok 2019.

Członkowie KBiPP zaopiniowali projekt uchwały pozytywnie jednogłośnie.

Przewodniczący KBiPP W. Majewski – dzwonił do mnie p. Kurant z informacją, że od lipca nie
ma przedłużonej umowy w żadnym zakresie.
Radny D. Matysiak – otrzymałem odpowiedzi na pytania zadane na sesji. Po hucznym otwarciu
przedszkola w Biedrusku dzień później spada sufit. Ewidentny brak odpowiedniego nadzoru. Jest
umowa na tereny zielone, a dowiadujemy się, że jest nowa firma robiąca to samo za 80 tyś. zł. Nie
ma nadzoru. Gmina wystąpi do Starostwa o wykonanie koncepcji obwodnicy dla Biedruska.
Radny Z. Hącia – w Chludowie na ul. Kościelnej wykonano chodnik, tylko że zabrakło ok 8 m.
Przewodniczący KBiPP W. Majewski – ten odcinek jest włączony do wniosków do budżetu.
Przewodniczący poruszył temat związany ze złą widzialnością przy wyjeździe z ul. Sosnowej w Nektarową, spowodowaną niefortunną lokalizacją szafki telekomunikacyjnej. Mieszkańcy sugerują postawienie lustra dla poprawy widzialności.
Ad. 8 - 9.
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.
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