Protokół z posiedzenia
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
Rady Gminy Suchy Las, dnia 21.05.2015 r., godz. 15:00
Porządek posiedzenia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otwarcie posiedzenia.
Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
Zatwierdzenie protokółu z posiedzenia KBiPP z dnia 21.04.2015 r.
Sprawozdanie członków komisji z realizacji zadań.
Analiza lokalizacji kamer Gminnego Systemu Monitoringu.
Wnioski dot. tzw. „Trójkątów bezpieczeństwa”.
Wolne głosy i wnioski.
Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Włodzimierz Majewski otworzył
posiedzenie Komisji w dniu 21.05.2015 r. o godzinie 15:00 witając jednocześnie członków Komisji oraz
gości.
Następnie Przewodniczący stwierdził prawomocność posiedzenia na podstawie listy obecności –
wszyscy członkowie Komisji obecni byli na posiedzeniu. Radny D. Matysiak dotarł na posiedzenie w
trakcie jego trwania. W posiedzeniu uczestniczyła również Radna A. Targońska.
Wśród licznie przybyłych gości, poza Sołtysami i Przewodniczącymi Osiedli w posiedzeniu Komisji
uczestniczył Andrzej Pabijan – Komendant Komisariatu Policji w Suchym Lesie oraz dwóch mieszkańców.
Lista gości wraz z listą obecności do wglądu w Biurze Rady Gminy.
Komisja 4 głosami „za” przyjęła protokół z posiedzenia w dniu 21 kwietnia br.
W dalszej kolejności Komisja przystąpiła do omawiania pkt. 4 posiedzenia.
Radna U. Ćwiertnia poinformowała Komisję o konkursie ws. bezpieczeństwa w klasach 1-3 Szkół
Podstawowych oraz zaproponowała, aby Komisja wystąpiła do Wójta Gminy
z wnioskiem o przyznanie środków na nagrody w tym konkursie – kwota 4.000 zł. Ta informacja Radnej
wywołała krótką dyskusję radnych ws. konkursu.
Radny Z. Hącia również poinformował Komisję, że dnia 14.06.2015 w Chludowie odbędzie się festyn
strażacki. Radny krótko scharakteryzował planowany program festynu.
Następnie Przewodniczący W. Majewski przedstawił sprawozdanie z realizacji zadań przez niego
realizowanych. W. Majewski poinformował, że Komisja złożyła do Urzędu Gminy wniosek o prawidłowe
znakowanie obszaru Złotnik – Wsi.
Przewodniczący W. Majewski poruszył kwestię brakującego przejścia dla pieszych
w ul. Złotnickiej w Złotnikach, na wysokości skrzyżowania ulic Łabędziej i Sosnowej
i związanej z tym skargi mieszkańca os. Grzybowego do Komisarza Wyborczego w Poznaniu o braku
możliwości bezpiecznego dojścia do lokalu wyborczego nr 6 w Złotnikach (Nickel Park). Według Radnego
sprawa jest bardzo dobrze znana w Urzędzie Gminy. Przewodniczący W. Majewski poinformował Komisję,
że złożył indywidualny wniosek do Zarządu Dróg Powiatowych w P-niu w sprawie wyznaczenia
powyższego przejścia dla pieszych i uzyskał informację, że warunkiem jest wybudowanie brakującego
odcinka chodnika wzdłuż ul. Sosnowej – ok. 10 m2.
Kolejną kwestią podniesioną przez Przewodniczącego W. Majewskiego była sprawa bezpieczeństwa na
terenie ogrodów działkowych na obszarze Gminy; gdy Komisja otrzyma z Urzędu Gminy wykaz ogrodów
ROD to wówczas Komisja wystąpi do tych ogrodów ws. bezpieczeństwa i nawiąże z nimi współpracę,
Radny W. Majewski poinformował o wniosku złożonym do Wójta Gminy w sprawie wyznaczenia
przejścia dla pieszych w ul. Szkółkarskiej, przy skrzyżowaniu z ul. Borówkową w kierunku cmentarza. Aby
przejście mogło powstać konieczne jest wybudowanie brakującego chodnika na w/w skrzyżowaniu.
Wstępną zgodę na nieodpłatne udostępnienie terenu na wybudowanie w/w chodnika do czasu wybudowania
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przez niego docelowego chodnika, wyraził właściciel terenu ( zgodnie z zawartym porozumieniem z U.G. ).
Do tej pory według Przewodniczącego przedmiotowy wniosek nie znalazł aprobaty w Urzędzie Gminy!
Przewodniczący W. Majewski poinformował Komisję o swojej rozmowie z Wicestarostą Poznańskim
Tomaszem Łubińskim w sprawie bezpieczeństwa na terenie gminy a szczególnie poruszono temat
przyszłego ronda w miejscu zbiegu ul. Rolnej i Bogusławskiego w Suchym Lesie. Zaznaczył, że o tej
rozmowie poinformował również M. Ratajczak z Urzędu Gminy.
A. Ankiewicz – Przewodnicząca Zarządu Osiedla Suchy Las – Wschód zwróciła uwagę na kwestię
miejscowego planu zagospodarowania terenu dla obszaru skrzyżowania ulic Rolnej i Bogusławskiego.
Radny R. Tasarz poinformował Komisję o rozmowach z A. Pabijanem w kwestii dużego ruchu
pojazdów wysokotonażowych, zwłaszcza w rejonie ulic Bogusławskiego/ Alejowej. Radny zaapelował o
częste kontrole Policji w tym zakresie.
A. Pabijan potwierdził, że ta sprawa znana jest Policji, a o tym problemie dowiedział
się również od A. Ankiewicz. Policja weryfikowała czy omawiane pojazdy mają stosowne zezwolenia na
korzystanie z dróg. W większości przypadków kierowcy okazywali
się zezwoleniami wydanymi przez Wójta Gminy. Według A. Pabijana zezwolenia w tej sprawie wydawane
są na obszar całej gminy, a nie tylko dla konkretnych ulic.
Następnie radni przeszli do omawiana pkt. 5 posiedzenia dot. przyszłego Gminnego Systemu
Monitoringu.
Przewodniczący Komisji W. Majewski przedstawił zarys koncepcji systemu monitoringu. Zaznaczył,
że obecnie po 8 latach prac na obszarze os. Grzybowego monitoring funkcjonuje prawidłowo i został
wybudowany z tzw. zadania lokalnego. Przewodniczący podkreślił, że kształt przyszłego systemu będzie
zależeć od zaangażowania lokalnych społeczności. System ten powinien pomagać Policji i być tworzony
we współpracy z Policją.
Przewodniczący rozpoczął przegląd szczegółowy lokalizacji pierwszych kamer w poszczególnych
miejscowościach gminy Suchy Las przy użyciu rzutnika ekranowego. Przewodniczący odczytywał także
pisemne odpowiedzi do Komisji w tej sprawie przewodniczących jednostek pomocniczych. Omówione
szczegółowo lokalizacje Komisja przekaże do Urzędu Gminy. Analizę rozpoczęto od miejscowości
Biedrusko, gdzie zostały wskazane lokalizacje przy ul. Chludowskiej, ul. Świerczewskiego (przy rondzie),
przy ogródkach działkowych.
Radny D. Matysiak zaznaczył, że bardzo ważną kwestią jest to, kto będzie zarządzał systemem kamer,
czy będzie to Policja czy Straż Gminna. Istotną według Radnego jest sprawa samego zasięgu kamer, czy
monitorowane mają być ulice czy osiedla. System ten powinien wzmocnić poczucie bezpieczeństwa
mieszkańców i to oni powinni zdecydować o jego założeniach.
A. Ankiewicz, zgadzając się z wypowiedzią Radnego D. Matysiaka zauważyła, że to głos mieszkańców
powinien być rozstrzygający, ich odczucia są najważniejsze, a według niej mieszkańcy chcieliby
monitoringu placów zabaw, parkingów czy innych miejsc gdzie przebywa dużo ludzi, żeby ograniczyć
choćby akty wandalizmu.
A. Pabijan podkreślił, że nie ma możliwości lokalizacji kamer w każdym miejscu, na każdym
skrzyżowaniu i według niego powinno się rozpocząć od monitoringu głównych ulic.
Przewodniczący W. Majewski stwierdził, że najważniejszą kwestią jest wstępny szkielet, schemat
systemu, a kwestia szczegółów to etap późniejszy prac.
Radny D. Matysiak stwierdził, że właśnie szkielet powinien rozstrzygać kwestię czy zarządcą systemu
będzie Policja czy Straż Gminna.
Radny Z. Hącia zaznaczył, że w pracach nad systemem monitoringu trzeba „od czegoś” zacząć i
szkielet właśnie temu ma służyć. Ma to być wstępna propozycja, gdzie mają zostać zamontowane pierwsze
kamery, a kolejne trzeba będzie montować etapowo, bo na wstępie kamer jest zdecydowanie zbyt mało.
Jako przykład niewystarczającej liczby kamer podał Chludowo.
P. Majkowski – Sołtys Golęczewa stwierdził, że propozycje mieszkańców i Policji są rozbieżne, a więc
propozycja szkieletu i wnioski mieszkańców w ogóle się nie pokrywają i konieczne jest rozstrzygnięcie tej
kwestii.
Przewodniczący Komisji W. Majewski podkreślił, że według niego szkielet systemu monitoringu
powinien służyć Policji, zwłaszcza dla celów związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego,
2

przynajmniej na wstępnym etapie budowy systemu, a potem będzie można ten system rozszerzać i
poszukiwać szczegółowych rozwiązań.
A. Pabijan zaznaczył, że propozycje Policji zostały uzgodnione ze Strażą Pożarną pod względem
przeciwpożarowym.
Wracając do lokalizacji kamer w Biedrusku, Radny D. Matysiak wskazał lokalizacje kamer w
następujących miejscach, m.in. przy ul. Zjednoczenia (wzdłuż parkingu), na placu pomiędzy ulicami
Świerczewskiego i Zjednoczenia, przy sklepie „Biedronka”,
w okolicy zbiegu ulic Ogrodowej i Powstańców Wlkp.
W dalszej kolejności radni analizowali lokalizację kamer w Chludowie. Radny Z. Hącia zgłosił swoje
uwagi, co do proponowanych lokalizacji, m.in. przy ul. Kościelnej w pobliżu Kościoła, ul. Dworcowej,
skrzyżowaniu ulic Szkolnej i Poznańskiej, przy ul. Rynek.
Następnie radni Komisji przeglądali lokalizację kamer w Golęczewie. P. Majkowski zgłosił swoje
uwagi do proponowanych lokalizacji i zgłosił propozycje skonsultowane z mieszkańcami, tj. przy ul.
Dworcowej, przy budynku OSP i świetlicy wiejskiej, przy zbiegu ulic Tysiąclecia i Dworcowej.
Kolejno omówiono lokalizację kamer systemu monitoringu na terenie Jelonka. Tutaj wskazano miejsca
przy ul. Złotnickiej.
Dalej przeanalizowano lokalizację kamer na terenie miejscowości Suchy Las. Radni i goście
dyskutowali m.in. o lokalizacji kamery przy zbiegu ulic Stefańskiego i Borówkowej przy cmentarzu, w
obrębie sklepu „Lidl”, rozmawiano o sprawie nielegalnego przejścia przez tory kolejowe w okolicy ul.
Stefańskiego, analizowano również inne lokalizacje kamer, tj.:
- skrzyżowanie ulic Alejowej i Bogusławskiego,
- plac zabaw przy ul. Bogusławskiego
- zbieg ulic Obornickiej i Sucholeskiej,
- skrzyżowanie ulic Obornickiej i Młodzieżowej,
- przy wiadukcie Narutowicza od strony Suchego Lasu,
- ul. Bogusławskiego – rejon Kościoła,
- zbieg ulic Bogusławskiego i Leśnej,
- skrzyżowanie ulic Leśnej i Jarzębinowej.
Komisja przeanalizowała lokalizację kamer w Zielątkowie. Wskazano miejsca w rejonie placu zabaw i
boiska przy ul. Sportowej i w rejonie remizy OSP przy ul. Łąkowej.
Następnie przechodząc do lokalizacji kamer systemu monitoringu w Złotkowie Przewodniczący W.
Majewski odczytał list Michała Brdęka – Sołtysa Wsi Złotkowo skierowany do Komisji, zawierający szereg
szczegółowych pytań dotyczących systemu monitoringu, m.in. w kwestiach technicznych funkcjonowania
systemu, jego zarządzania
czy też finansowania. Przewodniczący W. Majewski odnosząc się do treści tego listu zaznaczył, że dotyczy
on kwestii zbyt szczegółowych, jak na etap tworzenia wstępnego szkieletu systemu. Wśród proponowanych
lokalizacji wskazano rejon placu zabaw przy ul. Złotej i skrzyżowanie ulic Złotej i Gogulcowej.
Radna A. Targońska zwróciła uwagę, że mieszkańcy Suchego Lasu bardzo chcą systemu monitoringu,
o czym świadczy spora ilość listów, jakie otrzymuje w tej sprawie, ale lokalizacje kamer proponowane
przez mieszkańców nie pokrywają się ze stanowiskiem przedstawicieli samorządów pomocniczych
funkcjonujących na terenie Suchego Lasu.
W dalszej kolejności Komisja analizowała lokalizacje kamer w miejscowościach Złotniki – Osiedle i
Złotniki – Wieś. W dyskusji udział brała obecna na posiedzeniu Ewa Korek
– Sołtys Złotniki – Wieś. Wśród proponowanych lokalizacji wskazano m.in. ul. Łagiewnicką, szt. 3 (w tym
przy przystanku autobusowym Złotniki - Wieś), rejon placów zabaw w obu miejscowościach, skrzyżowanie
ulicy Obornickiej z ulicami Łagiewnicką i Pawłowicką, ul. Jelonkową, skrzyżowanie ulic Pawłowickiej i
Kwiatowej.
Następnie Przewodniczący Komisji przeszedł do pkt. 6 posiedzenia dotyczącego omówienia kwestii
tzw. „trójkątów widoczności”.
Przewodniczący Komisji W. Majewski poinformował, że szczegółowe zestawienie
dot. „trójkątów widoczności’ zostanie przekazane do Urzędu Gminy. Niestety nie otrzymaliśmy żadnej
odpowiedzi w tym temacie ze Straży Gminnej w Suchym Lesie.
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Przewodniczący odczytał list Magdaleny Przystałowskiej – Przewodniczącej Zarządu Osiedla
Biedrusko dotyczący tzw. trójkątów widoczności.
W toku dyskusji w miejscowości Biedrusko wskazano poniższe lokalizacje, m.in.:
- skrzyżowanie ulic Jesionowej i Poznańskiej, przy sklepie „Biedronka” – wycięcie żywopłotu,
- wyjazd z osiedla przy bloku ul. Zjednoczenia 290 – wycięcie zieleni zasłaniającej widoczność,
- ul. Ogrodowa – wycięcie drzewa, bo utrudnia ruch pojazdom (kwestię tą podniósł Radny D. Matysiak
wskazując konieczność wycinki po jednej stronie ul. Ogrodowej).
W Chludowie przedstawiono poniższe miejsca:
- skrzyżowanie ulic Dworcowej i Tysiąclecia – usunięcie tablicy informującej o budowie ze środków
UE, gdyż ogranicza widoczność,
- ul. Tysiąclecia przy remizie OSP na łuku drogi – wycięcie zieleni,
- skrzyżowanie ulic Strumykowej i Poznańskiej – ogranicza widoczność żywopłot,
- skrzyżowanie ulic Wodnej i Golęczewskiej – ogrodzenie ogranicza widoczność pomimo lustra,
- wyjazd z ul. Tysiąclecia – wycięcie zieleni z obu stron.
Na terenie Suchego Lasu miejsca, w których ograniczona jest widoczność wskazała m.in. Radna A.
Targońska. Wśród tych miejsc przedstawiła skrzyżowanie ulic Jeżynowej i Truskawkowej, gdzie wysoka
roślinność ogranicza widoczność. Teren ten objęty jest umową dzierżawy i dzierżawca nie chce przyciąć
roślinności. Według Radnej być może Gmina powinna rozważyć kwestię odpowiedniej zmiany umowy.
Pomimo, że jest znak drogowy „Stop” to jest on niewidoczny.
Kolejne miejsca wskazane na terenie Suchego Lasu w toku dyskusji to:
- skrzyżowanie ulic Szkółkarskiej i Borówkowej – montaż słupków ograniczających parkowanie
pojazdów,
- zbieg ulic Fortecznej i Obornickiej – roślinność ogranicza widoczność przy skręcie w lewo,
- skrzyżowanie ulic Alejowej i Meteorytowej – wycięcie zieleni,
- skrzyżowanie ulic Bogusławskiego i Alejowej – zieleń wymagająca przycięcia,
- wyjazd z ul. Ogrodniczej w ul. Leśną – miejsce niebezpieczne z ograniczoną widocznością przez
roślinność, wniosek o przebudowę skrzyżowania i wykup przez Gminę terenu tzw. trójkąta widoczności,
- skrzyżowanie ulic Alejowej i Krańcowej – pojawił się wniosek A. Ankiewicz do Policji o
nieprawidłowym parkowaniu, które powoduje niebezpieczeństwo w tym miejscu, parkujące pojazdy nie
zachowują wymaganej odległości od skrzyżowania,
- skrzyżowanie ulic Meteorytowej i Leśnej – brak tzw. trójkąta widoczności,
- zbieg ulic Sprzecznej i Leśnej – wniosek o usunięcie z pasa drogowego zalegających opon, które
ograniczają widoczność,
- ul. Młodzieżowa w kierunku ul. Obornickiej, przy progu spowalniającym ruch jest zbyt mocno
zaniżona kratka kanalizacji deszczowej, która grozi uszkodzeniem pojazdu – wniosek o naprawę.
Na obszarze os. Grzybowego wskazano wyjazd z ul. Sosnowej w ul. Nektarową
– wniosek o wycięcie zieleni i przesunięcie szafki ograniczającej widoczność.
W dalszej kolejności umówiono miejsca ograniczonej widoczności na terenie Złotnik – Osiedle, tj.:
- zbieg ulic Zielonej i Łagiewnickiej – lokalizacja lustra dla wyjeżdżających z ul. Zielonej,
- skrzyżowanie ulic Wrzosowej i Łagiewnickiej – zamontowanie lustra dla wyjeżdżających z ul.
Wrzosowej,
- skrzyżowanie ulic Pawłowickiej i Obornickiej – niebezpieczne skrzyżowanie na łuku drogi i
konieczność jego modernizacji,
- skrzyżowanie ulic Obornickiej i Łagiewnickiej – nieprawidłowo funkcjonująca sygnalizacja świetlna –
wniosek o przeprogramowanie.
Na obszarze Złotniki – Osiedle wskazano poniższe miejsca niebezpieczne:
- skrzyżowanie Złotnickiej i Słonecznej – mur (ogrodzenie), które ogranicza widoczność, należący do
Uniwersytetu Przyrodniczego,
- propozycja montażu oznakowania drogowego wprowadzającego strefowe ograniczenie prędkości na
obszarze Złotniki – Wieś.
Następnie Przewodniczący Komisji przeszedł do pkt. 7 posiedzenia dot. wolnych wniosków.
Jeden z mieszkańców obecnych na posiedzeniu, tj. Pan Telesfor Koprowicz zgłosił poniższe kwestie:
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- w związku z toczącymi się pracami rewitalizacji stawu w Złotnikach, Pan T. Koprowicz złożył
wniosek, aby w ramach tych prac nie likwidować rury stanowiącej odpływ wód gruntowych do tego stawu z
budynku, w którym on zamieszkuje, tj. ul. Słoneczna 11.
- skrzyżowanie ulic Złotnickiej i Słonecznej – wniosek, aby uregulować sprawę płotu należącego do
Uniwersytetu Przyrodniczego, który ogranicza widoczność na tym skrzyżowaniu,
- problem zieleni przy przejeździe kolejowym w Złotnikach, która jest zbyt bujna i należy
ją przyciąć, gdyż ogranicza znacząco widoczność.
W tym punkcie posiedzenia P. Majkowski zgłosił następujące problemy:
- wniosek, aby Urząd Gminy zwrócił się do ZDP o ustawienie znaku „kontrola radarowa”
w ul. Lipowej w Golęczewie, na odc. od skrzyżowania ulic Dworcowej, Tysiąclecia i Lipowej w kierunku
miejscowości Sobota,
- wniosek, żeby Urząd Gminy sprawdził możliwość likwidacji energetycznej linii napowietrznej
średniego napięcia w Golęczewie, która przebiega nad placem zabaw oraz siłownią zewnętrzną; czy można
ją zlikwidować albo przenieść.
Radny Z. Hącia zwrócił uwagę na przejście dla pieszych przy skrzyżowaniu ul. Golęczewskiej i DK 11,
do którego utrudniony dostęp mają osoby niepełnosprawne, gdyż jest strome podejście. Radny chciałby, aby
Komisja wnioskowała do Urzędu Gminy
o zainteresowanie się tą kwestią, tj. ewentualną przebudowę tego miejsca.
Radna U. Ćwiertnia zaproponowała złożenie wniosku przez Komisję do Urzędu Gminy o przegląd,
prześwietlenie starodrzewia w Golęczewie, konieczność przeprowadzenia cięć technicznych i
pielęgnacyjnych, m.in. w ulicach Tysiąclecia i Lipowej.
Radny D. Matysiak poinformował Komisję, że dnia 30.05.2015 odbędą się w Biedrusku, nad
zbiornikiem wodnym „Łysy Młyn” obchody Dnia Dziecka.
W związku z brakiem innych głosów w dyskusji Przewodniczący Komisji zamknął posiedzenie
o godzinie 17:30 w dniu 21.05.2015 r.
Sporządził:
Marcin Kołodziejczak

Przewodniczący KBiPP:
Włodzimierz Majewski
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