Protokół z posiedzenia
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
Rady Gminy Suchy Las, dnia 24.02.2015 r., godz. 14:00, Urząd Gminy Suchy Las
Protokół nr 03/KBiPP/2015
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie ważności posiedzenia.
3. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Komisji BiPP z dnia 27.01.2015 r.
4. Mapa newralgicznych/niebezpiecznych miejsc na terenie Gminy Suchy Las.
5. Gminny System Monitoringu – propozycje, omówienie potrzeb.
6. Wolne głosy i wnioski.
7. Zamknięcie posiedzenia
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego W. Majewski otworzył
posiedzenie Komisji w dniu 24.02.2015 r. o godz. 14:00, witając członków Komisji oraz gości.
Następnie Przewodniczący stwierdził prawomocność posiedzenia na podstawie listy obecności –
czterech członków Komisji obecnych. W trakcie posiedzenia dotarł radny Z. Hącia. W posiedzeniu
Komisji uczestniczyli również: radna A. Targońska, Kierownik Referatu Bezpieczeństwa Urzędu Gminy
A. Karpowicz, Kierownik Referatu Komunalnego Urzędu Gminy J. Radomska, Komendant Komisariatu
Policji w Suchym Lesie A. Pabijan, Komendant Straży Gminnej M. Dłużewski, Sołtys wsi Golęczewo
P. Majkowski oraz mieszkaniec Suchego Lasu M. Korpik.
Komisja jednogłośnie, czterema głosami za przyjęła powyższy porządek posiedzenia oraz
protokół z poprzedniego posiedzenia.
Zgodnie z tematem posiedzenia Komisja wraz z zaproszonymi przedstawicielami Policji, Straży
Gminnej, Straży Pożarnej i Urzędu Gminy oraz przybyłymi gośćmi zajęła się omawianiem zagadnień
związanych z newralgicznymi miejscami na terenie Gminy Suchy Las, pod kątem realizacji koncepcji
budowy gminnego systemu monitoringu. Dyskutowano m.in. o formie monitoringu, który miałby
powstać na terenie Gminy – rozważano różne warianty budowy monitoringu wizyjnego
(monitoring z możliwością szybkiego reagowania lub monitoring z możliwością odtwarzania
i zgrywania danych), zastanawiano się, jak powinien wyglądać jego szkielet oraz analizowano
potrzeby mieszkańców w tym zakresie. W dyskusji wymieniono wiele uwag oraz przeprowadzono
wstępną analizę zaproponowanych niektórych punktów, które powinny znaleźć się
w przedmiotowym systemie. W dyskusji poruszono także temat związany ze stanem sieci
światłowodowej na terenie gminy (GCI) w odniesieniu do koncepcji gminnej sieci monitoringu.
W związku z niepełnym wykazem newralgicznych/niebezpiecznych miejsc na terenie Gminy Suchy Las
(nie wszyscy przedstawiciele jednostek pomocniczych przedstawili swoje propozycje) podsumowanie
dyskusji na temat proponowanego szkieletu monitoringu nie było możliwe.
W trakcie posiedzenia podjęto również dyskusję na temat sytuacji lokalowej Policji oraz Straży
Gminnej w odniesieniu do planowanej rozbudowy/modernizacji Urzędu Gminy Suchy Las.
Zaproponowano by wraz z modernizacją/rozbudową Urzędu Gminy zmodernizować i przebudować
budynek komisariatu Policji i stworzyć możliwość ulokowania, bezpośrednio przy komisariacie Policji,
również Straży Gminnej – co przyczyniłoby się nie tylko do polepszenia warunków lokalowych,
ale również do lepszej współpracy obydwu jednostek (także przy realizacji zadań związanych
z monitoringiem gminnym).
W związku z powyższym wysunięto następujące wnioski:
- Komisja podjęła decyzję o konieczności odbycia spotkania z Wójtem w celu wyjaśnienia planów
związanych z remontem komisariatu Policji w nawiązaniu do realizowanego projektu
rozbudowy/modernizacji Urzędu Gminy;
- w związku z niedostarczeniem przez wszystkich przedstawicieli jednostek pomocniczych Gminy
propozycji lokalizacji kamer do tworzenia koncepcji szkieletu gminnej sieci monitoringu Komisja
podjęła decyzję o przesunięciu terminu przedkładania przedmiotowych propozycji do dnia
18.04.2015 r.;
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- Komisja podjęła decyzję o konieczności wystąpienia do Spółki GCI z wnioskiem o podanie informacji
związanych ze stanem sieci światłowodowej oraz kanalizacji teletechnicznej na terenie Gminy Suchy
Las.
W wolnych głosach i wnioskach radna A. Targońska poinformowała, że spływają do niej
informacje i zgłoszenia dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie Gminy. Radna
A. Targońska przedstawiła zebranym problem dotyczący nieprawidłowego parkowania na Osiedlu
Poziomkowym w Suchym Lesie i poprosiła o zajęcie się również tym problemem. Radny
R. Tasarz zauważył, że jest wiele miejsc w Gminie, w których mieszkańcy parkują niezgodnie
z przepisami, np. ulica Jaśminowa w Suchym lesie, jednakże służby porządkowe na to przyzwalają.
Członkowie Komisji podkreślili, że Komisja będzie zajmowała się tematem związanym
z bezpieczeństwem w ruchu drogowym na terenie Gminy na jednym z kolejnych posiedzeń. Podczas
tej dyskusji zostanie również przeanalizowany wniosek mieszkańca Gminy, który wpłynął na
poprzednim posiedzeniu Komisji, który m.in. dotyczył organizacji ruchu na ulicy Jaśminowej
w Suchym Lesie.
Komendant komisariatu Policji w Suchym Lesie poruszył również problem dotyczący przechodzenia
pieszych przez tory kolejowe znajdujące się przy ulicy Sucholeskiej i wnioskował, by Komisja również
zajęła się tym tematem. Przewodniczący Komisji zauważył, że przejście dla pieszych na tym
przejeździe kolejowym zostało wyznaczone oraz że jest to droga powiatowa leżąca w obrębie m.
Poznania a jedynym rozwiązaniem dla łamiących przepisy pieszych jest interwencja Policji.
Radny D. Matysiak poprosił, by Komisja zwróciła uwagę i poprosiła Urząd o dokładne
przeanalizowanie projektów przebudowy ulicy Obornickiej przy Wiadukcie Narutowicza i budowy
przejazdów pod wiaduktem, gdyż jego zdaniem samochody ciężarowe będą miały problem
z poruszaniem się po tych drogach (zbyt małe promienie skrętów).
W związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący W. Majewski zamknął
posiedzenie Komisji w dniu 24.02.2015 r., o godz. 15:45.

Sporządził:
Adrian Karwat

Przewodniczący KBiPP:
W. Majewski
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