Protokół z posiedzenia
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
Rady Gminy Suchy Las, dnia 25.08.2015 r., godz. 15:00, Urząd Gminy Suchy Las
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie ważności posiedzenia.
3. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Komisji BiPP z dnia 23.06.2015 r.
4. Przygotowanie wniosków do budżetu na 2016 r.
5. Analiza odpowiedzi Referatu Komunalnego dotyczącego Trójkątów bezpieczeństwa.
6. Wsparcie dla konkursu PZU.
7. Wolne głosy i wnioski.
8. Zamknięcie posiedzenia.
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego W. Majewski otworzył
posiedzenie Komisji w dniu 25.08.2015 r. o godz. 15:00, 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: Wójt G. Wojtera (część posiedzenia), radny M. Przybylski (część
posiedzenia) oraz mieszkaniec M. Korpik.
Komisja jednogłośnie, czterema głosami za przyjęła powyższy porządek posiedzenia. Protokół
z czerwcowego posiedzenia Komisji został przyjęty trzema głosami za przy jednym głosie
wstrzymującym się.
Przewodniczący W. Majewski wnioskował o dodanie do porządku posiedzenia Komisji punktu
dotyczącego zaopiniowania uchwały w sprawie pozbawienia ulic kategorii dróg gminnych,
przygotowanej na sierpniową sesję. Wniosek radnego W. Majewskiego został przyjęty jednogłośnie
czterema głosami za.
W pierwszej części posiedzenia Przewodniczący Komisji poprosił Wójta Gminy o wyjaśnienie,
dlaczego przygotowano na sierpniową sesję Rady Gminy uchwałę w sprawie pozbawienia ulic
kategorii dróg gminnych oraz przypomniał zebranym, że uchwała dotyczy odcinka ulicy Obornickiej
(od granic z miastem Poznań do węzła w Złotkowie), przejętego po wybudowaniu zachodniej
obwodnicy Poznania. Wójt G. Wojtera wyjaśnił, że ustawą z dnia 24 czerwca 2015 r. zmieniono
ustawę o drogach publicznych. Zmiana ta dopuściła możliwość pozbawienia kategorii drogi gminnej
przedmiotowego odcinka ulicy Obornickiej. Wójt G. Wojtera dodał, że przeanalizowano różne
warianty dotyczące administrowania tym odcinkiem drogi publicznej, m.in. zaproponowano
Marszałkowi Woj. Wlkp. udział w kosztach związanych z utrzymaniem tej drogi, w zamian za
możliwość administrowania nią – co przy obowiązujących stawkach okazało się nieopłacalne dla
Gminy. Wójt wskazał także, że przygotował ten projekt uchwały z obowiązku, jednakże
najkorzystniejszym dla Gminy rozwiązaniem jest pozostawienie tego odcinka drogi, jako drogi
gminnej, gdyż daje to pełne władztwo nad pasem drogowym – m.in. nie będzie konieczności
uzgadniania zjazdów, utrzymanie zimowe będzie leżało w gestii spółki gminnej. Dyskutowano
o tym, czy koszty utrzymania przedmiotowego odcinka drogi nie będą zbytnio obciążały Gminy.
Wójt G. Wojtera poinformował, że będzie możliwość przekazania części lamp drogowych, które
znajdują się poza terenem zabudowania, do Zarządu Dróg Powiatowych, poza tym przygotowywany
jest projekt „red block” polegający na zamontowaniu na skrzyżowaniach specjalnych kamer
rejestrujących przejazd pojazdów na czerwonym świetle, dzięki któremu Gmina pozyskałaby środki
z mandatów wystawionych za to wykroczenie. Członkowie Komisji jednogłośnie (pięć głosów przeciw)
głosowali za odrzuceniem przedmiotowego projektu uchwały.
Następnie przeprowadzono dyskusję i zebrano wnioski do budżetu Gminy na 2016 r.:
 dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP w Suchym Lesie, zgodnie z przyjętym przez ZOSPP
wieloletnim planem inwestycyjnym – kwota ok. 400 000,00 zł;
 budowa wiaty przystankowej przy Kościele w Chludowie – kwota ok. 10 000,00 zł;
 ustawienie lampy na placu zabaw przy ulicy Tysiąclecia w Chludowie – kwota ok. 5 000,00 zł;
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uzupełnienie oświetlenia na ulicy Maniewskiej i Strumykowej w Chludowie;
budowa oświetlenia na ulicach: Zbożowej, Rolnej i Pszennej w Golęczewie;
budowa nowego chodnika przy ulicy Golęczewskiej w Chludowie;
budowa oświetlenia na ulicy Sadowej i Miodowej w Suchym Lesie – zgodnie z wykonywanym
projektem;
budowa oświetlenia na „Osiedlu Kamieni Szlachetnych” w Biedrusku – II etap;
modernizacja oświetlenia na ulicy 7 Pułku Strzelców Konnych w Biedrusku;
budowa oświetlenia na boiskach sportowych przy parku w Biedrusku;
budowa ogrodzenia boisk sportowych przy parku w Biedrusku;
wykonanie uszczelnienia poddasza w przedszkolu w Biedrusku, celem uniemożliwienia dostępu
owadom błonkoskrzydłym;
instalacja kamer rejestrujących przejazd na czerwonym świetle przy szkole oraz przy przedszkolu
w Biedrusku;
zabezpieczenie środków finansowych na przeprowadzenie wraz z Policją w szkołach
podstawowych z Gminy Suchy Las konkursu dotyczącego bezpieczeństwa – kwota 8 000,00 zł;
wykonanie projektu Systemu Monitoringu Gminnego na bazie koncepcji oraz realizacja I etapu,
zgodnie z wykonanym projektem;
wykonanie monitoringu przy stawie w Złotnikach-Wsi (2 kamery) – kwota ok. 20 000,00 zł;
uzupełnienie oświetlenia przy placu zabaw i boisku w Złotnikach-Wsi;
budowa lampy w przejściu między ulicami Nektarową i Borowikową na Osiedlu Grzybowym –
kwota ok. 5 000,00 zł;
budowa sygnalizacji świetlnej z czujnikiem prędkości w Złotnikach-Wsi – kwota ok. 115 000,00 zł;
zabezpieczenie środków finansowych na dodatkowe płatne patrole Policji na terenie Gminy
Suchy Las – kwota 40 000,00 zł;
uruchomienie weekendowych dyżurów Straży Gminnej i zabezpieczenie na ten cel środków
finansowych;
budowa oświetlenia na ulicy Nektarowej w Złotnikach, na odcinku pomiędzy posesją nr 78
a rondem Nektarowa/Muchomorowa;
zabezpieczenie środków finansowych umożliwiających dalsze działanie w celu realizacji budowy
ronda na ul. Bogusławskiego/Rolna.

Następnie członkowie Komisji zapoznali się z odpowiedzią z Referatu Komunalnego odnośnie
wskazanych przez Komisję „trójkątów bezpieczeństwa”. Przewodniczący W. Majewski poinformował,
że na kolejne posiedzenie zaprosi pracownika Referatu Komunalnego w celu przeanalizowania
wniosku i udzielonej odpowiedzi. Członkowie Komisji dyskutowali również o organizowanym przez
Fundację PZU konkursie „Aktywne przejścia dla pieszych”. Uznano, że konkurs będzie realizowany na
poziomie jednostek pomocniczych Gminy (sołectwa i osiedla).
Przewodniczący Komisji także poinformował o pismach, które wpłynęły do Komisji i poprosił jej
członków o zapoznanie się z nimi:
- odpowiedź dotycząca korekty drzew na ulicy Tysiąclecia i Lipowej w Golęczewie,
- wniosek z Zarządu Osiedla Suchy Las – Wschód,
- pismo odnośnie grasujących dzików,
Przewodniczący Komisji W. Majewski poinformował także, że wystosował podziękowanie do Wójta
Gminy i Komendanta Komisariatu Policji w Suchym Lesie za zorganizowanie konkursu związanego
z bezpieczeństwem dzieci.
W wolnych głosach i wnioskach radna U. Ćwiertnia poinformowała, że wraz z Kierownikiem
Referatu Zamówień Publicznych i Środków Zewnętrznych napisała oraz złożyła wniosek do Fundacji
PZU, dotyczący zajęć pozalekcyjnych, niestety wniosek nie uzyskał akceptacji – z 338 zgłoszeń
wybrano 23 wnioski. Radna U. Ćwiertnia dodała, że ze zmienionym projektem będzie starać się
o dotację z innego źródła. Radny D. Matysiak poinformował, że wraz z Zarządem Osiedla zostało
zgłoszonych wiele spraw dotyczących Biedruska, po wizytacji będzie można ocenić, co zostało
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wykonane. Członkowie Komisji dyskutowali również na temat dotyczący utrzymania zieleni
i chodników na terenie Gminy Suchy Las.
Kolejne posiedzenie Komisji zaplanowano na dzień 22.09.br. o godz. 15:00.
W związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący W. Majewski zamknął
posiedzenie Komisji w dniu 25.08.2015 r., o godz. 16:45.

Sporządził:
Adrian Karwat

Przewodniczący KBiPP:
W. Majewski
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