Protokół z posiedzenia
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
Rady Gminy Suchy Las, dnia 21.04.2015 r., godz. 15:00, Urząd Gminy Suchy Las
Protokół nr 05/KBiPP/2015
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie ważności posiedzenia.
3. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Komisji BiPP z dnia 24.03.2015 r.
4. Analiza wniosku dotyczącego zmiany organizacji ruchu na terenie Suchy Las Wschód.
5. Sprawozdanie członków Komisji z realizacji zadań.
6. Wstępna analiza lokalizacji kamer dla Gminnego Systemu Monitoringu.
7. Wolne głosy i wnioski.
8. Zamknięcie posiedzenia.
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego W. Majewski otworzył
posiedzenie Komisji w dniu 21.04.2015 r. o godz. 15:00, witając członków Komisji oraz gości.
Następnie Przewodniczący stwierdził prawomocność posiedzenia na podstawie listy obecności –
pięciu członków Komisji obecnych. W posiedzeniu Komisji uczestniczyli również: mieszkańcy osiedla
Suchy Las-Wschód, Przewodnicząca Zarządu Osiedla Suchy Las-Wschód A. Ankiewicz oraz radny
W. Korytowski.
Komisja jednogłośnie, pięcioma głosami za przyjęła powyższy porządek posiedzenia oraz
protokół z poprzedniego posiedzenia.
W pierwszej części posiedzenia Przewodniczący Komisji poinformował, że na jego ręce wpływa
bardzo dużo wniosków dotyczących bezpieczeństwa i zmiany organizacji ruchu na terenie Gminy –
w tym również wniosek o zmianę organizacji ruchu po wschodniej części Suchego Lasu, z powodu
którego na posiedzenie przybyło tylu mieszkańców. Według Przewodniczącego W. Majewskiego
takimi wnioskami w pierwszej kolejności powinny zajmować się jednostki pomocnicze (analizować
wnioski i opiniować je celem dalszego procedowania). Członkowie Komisji dyskutowali nad procedurą
i kolejnością rozpatrywania wniosków, które mają istotny wpływ na życie mieszkańców.
Przewodniczący W. Majewski poddał pod głosowanie następujący wniosek:
,,Szanując i aprobując bardzo ważną rolę społeczną jednostek pomocniczych w naszej gminie,
Komisja postanawia co następuje. Składane propozycje zmian, wnioski, koncepcje, etc do Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego a mogące mieć wpływ na życie lokalnej społeczności,
w I etapie będzie kierować do Rad Sołectw oraz Zarządów Osiedli. Jednocześnie obligujemy
Sołectwa i Zarządy do odwrotnego zapraszania na przedmiotową dyskusję wnioskodawców a także
powiadomienie lokalnej społeczności. Spotkanie powinno zakończyć się wnioskami oraz spisaniem
i podpisaniem wspólnego protokołu, który następnie należy przekazać do Komisji w celu dalszego
rozpatrzenia."
Powyższy wniosek członkowie Komisji przyjęli jednogłośnie, pięcioma głosami za.
W związku z przyjęciem powyższego wniosku uznano, że nie ma zasadności dalszego
procedowania przez Komisję pkt. 4 porządku posiedzenia i przystąpiono do przedstawiania
sprawozdań z realizacji zadań. Członkowie Komisji przekazali swoje sprawozdania z bieżącej
działalności:
Radny Z. Hącia m.in. poinformował, że:
- przeprowadził wizję lokalną pomieszczeń przynależnych do Straży Gminnej – zdaniem radnego Z.
Hąci przeniesienie Koła Kombatantów do pomieszczeń OPS, w celu powiększenia siedziby Straży
Gminnej, jest jak najbardziej zasadne; Przewodniczący Komisji odczytał pismo Wójta Gminy na
wniosek Komisji w przedmiotowej sprawie, z którego wynika, że Koło Kombatantów nie przyjęło
propozycji Wójta;
- przeprowadził rozmowę z Komendantem Straży Gminnej na tematy związane z: koniecznością
zwracania uwagi i zgłaszania skrzyżowań z ograniczonymi trójkątami widoczności, kontrolowania
pojazdów asenizacyjnych i osób uprawnionych do wywożenia nieczystości, organizacji konkursów,
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monitoringiem gminnym oraz koniecznością zwiększonej czujności Straży Gminnej na sytuacje
mające miejsce na ulicach, którymi strażnicy przejeżdżają;
- problemy odorowe z kanalizacji w Chludowie ustąpiły po działaniach Urzędu, zaplanowano
spotkanie w sprawie wydłużenia godzin pracy oczyszczalni ścieków w Chludowie oraz przejęcia
zarządzania oczyszczalnią przez ZGK Sp. z o.o.
Radna U. Ćwiertnia poinformowała, że przeprowadziła rozmowę z pracownikami Referatu Oświaty
Urzędu Gminy w sprawie organizacji konkursów dotyczących bezpieczeństwa oraz zaproponowała
włączenie w organizację konkursów również Referatu Bezpieczeństwa Urzędu Gminy.
Radny R. Tasarz wskazał na bardzo dobrą współpracę ze Strażą Gminną i z Sucholeską Policją oraz
podkreślił, że przebywa w stałym kontakcie z obydwoma organami.
Przewodniczący Komisji W. Majewski poinformował, że:
- przekazał do Referatu Komunalnego kolejną wersję dotyczącą wykonania przejścia dla pieszych
przez ulicę Szkółkarską, która to uzyskała akceptację Zarządu Osiedla Suchy Las oraz przeprowadził
rozmowę z właścicielem działki 388/2 o tymczasowe użyczenie terenu pod budowę brakującego
odcinka chodnika (Referat Gospodarowania Nieruchomościami ma wystąpić z oficjalnym
zapytaniem o użyczenie terenu pod chodnik);
- odbył rozmowę w ZDP w sprawie ronda w rejonie ulic W. Bogusławskiego i Rolnej w Suchym Lesie;
- wniosek komisji w sprawie chodnika przy ulicy Jagodowej w Suchym Lesie jest w trakcie realizacji
przez Referat Komunalny.
Następnie członkowie Komisji oraz zgromadzone osoby zajęły się wstępną analizą lokalizacji
kamer monitoringu gminnego, zaproponowaną przez Przewodniczącego Komisji (szkielet
monitoringu, na podstawie złożonych propozycji). Radni zauważyli, że propozycje lokalizacji nie
pokrywają się z przesłanymi przez zarządy osiedli i sołectwa propozycjami. Przewodniczący Komisji
poinformował, że jest to wstępna propozycja lokalizacji kamer, które stworzą szkielet do gminnego
monitoringu oraz że ostateczna propozycja lokalizacji kamer zostanie ustalona podczas kolejnego
posiedzenia Komisji, na które zaprosił również przewodniczących zarządów osiedli oraz sołtysów.
W wolnych głosach i wnioskach zgłaszano uwagi odnośnie porządku i bezpieczeństwa na terenie
Gminy, z prośbą o skierowanie ich do Wójta Gminy.
Przewodnicząca Zarządu Osiedla Suchy Las-Wschód A. Ankiewicz zwróciła uwagę na brak zakrętek na
hydrantach znajdujących się we wschodniej części Suchego Lasu.
Radny W. Korytowski złożył wnioski o:
- naprawienie kratki ściekowej na ulicy Fiołkowej, którą wody spływają do ulicy Jaśminowej;
- wybudowanie dodatkowych progów zwalniających – 1 szt. na ulicy Jaśminowej oraz 2 szt. na ulicy
Fiołkowej.
Radna U. Ćwiertnia wnioskowała by poproszono Straż Gminną o zwracanie większej uwagi na
przerastające na drogi oraz chodniki drzewa i krzewy z nieruchomości prywatnych.
Radny D. Matysiak wnioskował o zamontowanie spowalniaczy na ulicy Rubinowej w Biedrusku po
wyłożeniu tej drogi płytami betonowymi.
Ponadto Przewodniczący Komisji wskazał, że zwróci się do Urzędu Gminy z dwoma wnioskami:
- do Referatu Komunalnego o ustawienie znaku ,,B-18 – zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej
masie całkowitej ponad 3,5 tony” na wjazdach do Złotnik-Wsi, z wyłączeniem pojazdów
Uniwersytetu Przyrodniczego oraz o przebudowę skrzyżowania ulicy Złotnickiej z ulicą Słoneczną;
- o podanie danych kontaktowych do R.O.D. w celu zwrócenia się z zapytaniem o newralgiczne
punkty przy ich terenach.
W związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący W. Majewski zamknął
posiedzenie Komisji w dniu 21.04.2015 r., o godz. 16:40.

Sporządził:
Adrian Karwat

Przewodniczący KBiPP:
W. Majewski
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