Protokół z posiedzenia
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
Rady Gminy Suchy Las, dnia 22.09.2015 r., godz. 15:00, Urząd Gminy Suchy Las
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie ważności posiedzenia.
3. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia KBiPP z dnia 25.08.2015 r.
4. Analiza „Trójkątów bezpieczeństwa” z udziałem pracownika Referatu Komunalnego.
5. Sprawozdanie członków komisji z realizacji zadań oraz sprawy bieżące.
6. Wolne głosy i wnioski.
7. Zamknięcie posiedzenia.
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Włodzimierz Majewski otworzył
posiedzenie Komisji w dniu 22.09.2015 r. o godz. 15:00, witając członków Komisji oraz gości. Następnie
Przewodniczący stwierdził prawomocność posiedzenia na podstawie listy obecności – trzech członków Komisji
obecnych. W trakcie posiedzenia dotarli radni: Z. Hącia i D. Matysiak.
W posiedzeniu Komisji uczestniczyli również: Małgorzata Ratajczak z Gminnej Pracowni Urbanistycznej,
Damian Torba z Referatu Komunalnego oraz mieszkaniec Maciej Korpik.
Komisja jednogłośnie, trzema głosami za przyjęła powyższy porządek posiedzenia.
W pierwszej części posiedzenia członkowie Komisji dyskutowali na temat wskazanych Wójtowi newralgicznych
miejsc na terenie Gminy, tzw. „trójkątów bezpieczeństwa” i udzielonej z Referatu Komunalnego odpowiedzi. W
trakcie dyskusji członkowie Komisji zwrócili uwagę Panu Damianowi Torbie z RK, że nie zgadzają się z niektórymi
udzielonymi odpowiedziami. Wskazano, że wniosek powinien być jeszcze raz przeanalizowany i uzgodniono, że w
miejscach budzące nadal wątpliwości, co do zachowania wymogów bezpieczeństwa będą przeprowadzone wizje
lokalne z udziałem radnych i pracownika Referatu Komunalnego. Podczas dyskusji podkreślono, że znacznym
problemem jest przesłanianie skrzyżowań przez przerastające żywopłoty.
Radny Dariusz Matysiak poruszył również problem dotyczący dojazdu do posesji przy ulicy Ogrodowej 116
w Biedrusku wskazując, że droga jest zbyt wąska, by mogły do tego budynku dojechać większe pojazdy, np. służb
porządkowych i bezpieczeństwa. Pani Małgorzata Ratajczak z GPU wyjaśniła, że dojazd do posesji przy ulicy
Ogrodowej 116 w Biedrusku został objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Biedrusko rejon ulic Ogrodowej i Powstańców Wielkopolskich”, który przewiduje poszerzenie tej drogi do 12 m z
zachowaniem rosnących drzew oraz z wydzieleniem chodnika. Pani Małgorzata Ratajczak wskazała, że teren
został planistycznie przygotowany, w związku z czym należałoby dokonać wydzielenia przedmiotowego gruntu.
Radny Ryszard Tasarz wskazał, że należałoby zabezpieczyć środki w budżecie na wydzielenie działek pod drogę i
przygotowanie projektu budowlanego.
Następnie członkowie Komisji jednogłośnie, pięcioma głosami za przyjęli protokół z ostatniego posiedzenia
Komisji z dnia 25.08.2015 r.
W sprawach bieżących Przewodniczący Komisji – w związku z wypowiedzią Przewodniczącej Zarządu Osiedla
Suchy Las-Wschód Anny Ankiewicz, podczas sierpniowej sesji Rady Gminy Suchy Las, cyt. „…ponieważ była
informacja, że Pan Radny Majewski załatwił sprawę naszego ronda…” – zapytał, czy kiedykolwiek na posiedzeniu
Komisji wypowiedział się w sposób zacytowany przez Przewodniczącą Zarządu Osiedla Suchy Las-Wschód Annę
Ankiewicz. Członkowie Komisji odpowiedzieli, że takiej wypowiedzi nie było.
Radny Ryszard Tasarz poinformował o dodatkowych uchwałach, które są przygotowywane przez Wójta na
wrześniową sesję Rady Gminy Suchy Las – dotyczących zapewnienia środków finansowych na dofinansowanie
zakupu zestawu dla ratownictwa technicznego, dla OSP w Suchym Lesie oraz zabezpieczenia w WPF-ie środków
na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Suchym Lesie – i prosił o ich
podjęcie.
Członkowie Komisji zapoznali się również z korespondencją, która wpłynęła w ostatnim czasie do Komisji:
 wniosek mieszkańca Osiedla Grzybowego odnośnie zmiany organizacji ruchu na Placu Sokoła, przy nowej
lecznicy weterynaryjnej, poprzez likwidację wjazdu od strony ulicy Muchomorowej – postanowiono
złożyć w tej sprawie wniosek do Wójta Gminy;
 wniosek mieszkanki Suchego Lasu odnośnie funkcjonowania Straży Gminnej – poproszono radnego
Zbigniewa Hącię o przedyskutowanie sprawy z Komendantem Straży Gminnej;
 wnioski mieszkańców Osiedla Grzybowego.
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Przewodniczący Komisji Włodzimierz Majewski poinformował również, że złożył wniosek do Wójta Gminy o
podjęcie działań mających zapewnić ciągłość umowy z łowczym gminnym, w związku z nieustającym problemem
z dzikami.
Omówiono i zaopiniowano także dwie uchwały przygotowane na sesję wrześniową:
 uchwałę w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od Powiatu Poznańskiego z przeznaczeniem dla
Ochotniczych straży Pożarnych – brak uwag, Komisja jednogłośnie pozytywnie, czterema głosami za
zaopiniowała projekt uchwały (bez radnej Urszuli Ćwiertni);
 uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele
niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg – Komisja jednogłośnie
pozytywnie, czterema głosami za zaopiniowała projekt uchwały z zastrzeżeniem, że powinny być toczone
prace nad zmianą przedmiotowej uchwały, która uwzględniałaby możliwość zwalniania z opłat gminnych
jednostek.
W wolnych głosach i wnioskach Radny Dariusz Matysiak odniósł się do wprowadzonej zmiany w przepisach
prawnych odnośnie możliwości poboru mandatów przez Gminy – wskazując, że należałoby przedyskutować tę
kwestię z Policją, w kontekście planowanych na terenie Gminy punktów pomiaru prędkości. Mieszkaniec Maciej
Korpik zwrócił uwagę, że na skrzyżowaniu ulic Obornickiej i Młodzieżowej nagminnie łamane są przepisy
drogowe – kierujący pojazdami mimo zakazu skręcają w lewo z ulicy Obornickiej w ulicę Młodzieżową – i poprosił
o zwrócenie na to uwagi Policji. Radny Zbigniew Hącia poruszył sprawę dotyczącą barku dzielnicowego w
Chludowie oraz wskazał, że Policja i Straż Gminna powinny częściej patrolować teren placu zabaw przy boisku w
Chludowie. Dyskutowano także o przekazanym Policji, przez Urząd Gminy, sprzęcie do monitoringu, który
w dalszym ciągu nie został uruchomiony. Poproszono radnego Ryszarda Tasarza – przedstawiciela Komisji we
współpracy z Policją – o zajęcie się powyższymi tematami.
Przeprowadzono także dyskusję dotyczącą zagrożeń w ruchu pieszym i samochodowym wokół szkół
i przedszkoli gminnych. Przewodniczący Włodzimierz Majewski zaproponował, by Komisja zwróciła się do Wójta z
wnioskiem o zlecenie opracowania mającego na celu wskazanie rozwiązania problemu związanego z dużą ilością
pojazdów przy szkołach i przedszkolach podczas „godzin szczytowych” (problemy z dowozami dzieci do szkół i
przedszkoli, problemy z parkowaniem podczas wywiadówek). Ustalono, że KBiPP i KS odbędą wspólne
posiedzenia wyjazdowe ( przynajmniej 2 ), podczas których przeprowadzą wizję lokalną terenów wokół szkół oraz
przedszkoli pod kątem bezpieczeństwa.
Kolejne posiedzenie Komisji zaplanowano na dzień 27.10.br.
W związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący W. Majewski zamknął posiedzenie Komisji
w dniu 22.09.2015 r., o godz. 16:50.
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