Protokół z posiedzenia
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
Rady Gminy Suchy Las, dnia 24.03.2015 r., godz. 14:00, Urząd Gminy Suchy Las
Protokół nr 04/KBiPP/2015
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie ważności posiedzenia.
3. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Komisji BiPP z dnia 24.02.2015 r.
4. Sprawozdanie Przewodniczącego ze spraw bieżących.
5. Propozycje dotyczące zorganizowania konkursów, pogadanek, imprez/zabaw związanych z
bezpieczeństwem dzieci i młodzieży.
6. Wolne głosy i wnioski.
7. Zamknięcie posiedzenia.
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego W. Majewski otworzył
posiedzenie Komisji w dniu 24.03.2015 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 D. Matysiak. W posiedzeniu
Komisji uczestniczył również mieszkaniec Suchego Lasu M. Korpik.
Komisja jednogłośnie, czterema głosami za przyjęła powyższy porządek posiedzenia oraz
protokół z poprzedniego posiedzenia.
W pierwszej części posiedzenia Przewodniczący Komisji przedstawił zebranym sprawozdanie
z podjętych czynności przez Komisję i Przewodniczącego Komisji w ostatnim czasie:
- Przewodniczący Komisji wysłał zapytanie do GCI Sp. z o.o. w sprawie stanu sieci światłowodowej
na terenie gminy.
- Komisja odbyła spotkanie z Wójtem w sprawie remontu komisariatu Policji. Po spotkaniu
Przewodniczący Komisji wystosował pismo do Wójta w w/w sprawie. Przygotowano projekt
oświadczenia, w którym Rada Gminy postanowienia rozszerzyć prace związane
z projektowaniem rozbudowy Urzędu Gminy o pomieszczenia należące do Komisariatu Policji
w Suchym Lesie.
- Komisja dokonała wizji lokalnej związanej z wnioskiem Pana Piotra Weisa, w sprawie organizacji
ruchu na terenie jednostki pomocniczej Suchy Las-Wschód. Po przeprowadzonej wizji lokalnej
Przewodniczący Komisji wysłał odpowiedź do wnioskodawcy.
- Przewodniczący Komisji odbył spotkanie z Komendantem Komisariatu Policji w Suchym Lesie,
w sprawie przejęcia sprzętu komputerowego przez Policję (zaniepokojenie w związku
z brakiem realnych działań ze strony Urzędu Gminy) i umówienia spotkania z Komendantem
Miejskim Policji, które będzie dotyczyło wspólnej inwestycji – remontu komisariatu.
- Przewodniczący odbył spotkanie z Komendantem Straży Gminnej, podczas którego omówiona
została aktualna sytuacja Straży Gminnej, ponadto Komendant przedstawił zakres działania
jednostki, podjęto również temat związany z pozyskaniem pomieszczeń znajdujących się przy
lokalu Straży Gminnej, z których obecnie korzysta Sucholeskie Koło Kombatantów
Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych.
Przewodniczący Komisji poinformował, że Kołu Kombatantów zaproponowano przeniesienie się
do budynku OPS przy ulicy W. Bogusławskiego w Suchym Lesie, jednakże Koło nie skorzystało z tej
propozycji. Przewodniczący Komisji wskazał, że powiększenie lokalu Straży Gminnej o te dwa
pomieszczenia znacznie poprawiłoby warunki pracy Straży Gminnej. W. Majewski zaproponował,
by Komisja zwróciła się z wnioskiem do Wójta Gminy o przeniesienie Koła Kombatantów.
Radny D. Matysiak wyraził swoje wątpliwości odnośnie przejmowania pomieszczeń i ponoszenia
wydatków na ich remont, w perspektywie rozbudowy budynku Urzędu Gminy i planowanego
przeniesienia Straży Gminnej. Przewodniczący W. Majewski poinformował, że Komendant Straży
Gminnej zaznaczył, że pozyskanie tych pomieszczeń i ich zaadaptowanie nie będzie wymagało
znacznych remontów i nakładów finansowych.
1

- Przewodniczący przekazał do Referatu Komunalnego informację dotyczącą stanu chodnika na
ulicy Jagodowej, po interwencji Pani Grażyny Głowackiej.
- Podczas spotkań w Referacie Komunalnym przeprowadzono analizę wniosków złożonych przez
Komisję, uzgodniono:
- po kolejnej rozmowie z ZDP Komisja oczekuje na odpowiedź dotyczącą zmiany organizacji
ruchu oraz wykonania przejścia dla pieszych na ulicy Złotnickiej;
- w związku z oporem ze strony radnego K. Pilasa w sprawie zmiany organizacji ruchu na
skrzyżowaniu ulic Szkółkarskiej i Borówkowej, w celu umożliwienia lokalizacji przejścia dla
pieszych, Przewodniczący Komisji zaproponował dokonanie analizy kosztów wybudowania
wyniesionego skrzyżowania i przedstawienia propozycji na zebraniu wyborczym
Osiedla Suchy Las;
- prowadzone są rozmowy w sprawie rozwiązania problemu ,,pętli" autobusowej w Złotnikach
Osiedlu, w związku z brakiem terenu na jej lokalizację.
Następnie Komisja zajęła się opracowaniem koncepcji organizacji konkursów, pogadanek,
imprez/zabaw dla dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa. Dyskutowano na temat konieczności
przeprowadzania konkursów, edukowania dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa, konieczności
prowadzenia działań prewencyjnych oraz kompetencji Rady Gminy w zakresie organizowania
konkursów. Uzgodniono, że członkowie Komisji – w ramach przydzielonych im zadań przy współpracy
zewnętrznej – przeprowadzą rozmowy z odpowiednimi osobami na temat organizacji konkursów.
Członkowie Komisji uzgodnili również, że Komisja będzie wspierała organizację konkursów głównie
poprzez patronat nad nimi i zabezpieczenie odpowiednich kwot finansowych na ich organizację oraz
na zakup nagród.
W wolnych głosach i wnioskach zgłaszano uwagi odnośnie porządku i bezpieczeństwa na terenie
Gminy, z prośbą o skierowanie ich do Wójta Gminy.
Radny Z. Hącia wnioskował o:
- naprawienie chodnika przy ulicy Rynek w Chludowie – chodnik został zdemontowany przy
układaniu światłowodu przez spółkę GCI i nie został właściwie ułożony;
- naprawienie chodnika przy ulicy Golęczewskiej prowadzącej do nowo otwartego marketu,
- zwrócenie się do sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli oraz do służb dbających
o bezpieczeństwo na terenie Gminy, by przyjrzeli się trójkątom widoczności przy gminnych drogach
i zgłosili ewentualne nieprawidłowości (np. brak trójkąta widoczności przy skrzyżowaniu ulic
Wodnej i Golęczewskiej w Chludowie).
Radny D. Matysiak wnioskował o:
- ustawienie dodatkowych koszy na śmieci przy chodnikach w Biedrusku;
- wywarcie wpływu na poprawę pracy Straży Gminnej – tak by strażnicy prowadzili piesze patrole
w miejscowościach (obecnie strażnicy przejeżdżają przez miejscowości nie wysiadając
z samochodów, nie zwracając uwagi na nieprawidłowo zaparkowane pojazdy i zaśmiecone tereny);
- ustawienie barierek oddzielających chodnik od rowu wzdłuż ulicy 7 Pułku Strzelców Konnych
w Biedrusku, na całej długości rowu – są miejsca, gdzie nie ma barierek i dzieci mogą spaść do rowu;
- uzgodnienie terminu realizacji modernizacji ulicy Zjednoczenia między blokami nr 10, 11 i 297
w Biedrusku;
- weryfikację oznakowania pionowego na Osiedlu Natura w Biedrusku.
Radny R. Tasarz wnioskował by na wszystkich drogach jednokierunkowych ustawiono znaki
zakazujące postoju pojazdów, gdyż zaparkowane pojazdy na takich drogach znacznie utrudniają pracę
służbom bezpieczeństwa i stwarzają zagrożenie dla innych uczestników ruchu.
Radna U. Ćwiertnia zwróciła uwagę, że chodnik przy ulicy Tysiąclecia, po przeprowadzonych przez
ENEA S.A. pracach, nie został poprawnie ułożony – należałoby zwrócić się do wykonawcy o jego
naprawienie.
Mieszkaniec Suchego Lasu M. Korpik poprosił o udostępnienie dokumentacji złożonej przez Pana
P. Weisa, dotyczącej organizacji ruchu po wschodniej stronie Suchego Lasu oraz odpowiedzi Komisji
na te uwagi.
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Dyskutowano także nad harmonogramem pracy Komisji i proponowanych godzinach posiedzeń –
członkowie Komisji poprosili Przewodniczącego o organizowanie posiedzeń po godz. 15:00 oraz o nie
zmienianie godzin tych posiedzeń, m.in. z uwagi na to, że terminy i godziny posiedzeń udostępniane
są publicznie, przy ich częstej zmianie radni i mieszkańcy mogą zostać wprowadzeni w błąd.
W związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący W. Majewski zamknął
posiedzenie Komisji w dniu 24.03.2015 r., o godz. 15:50.

Sporządził:
Adrian Karwat

Przewodniczący KBiPP:
W. Majewski
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