Protokół z posiedzenia
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
Rady Gminy Suchy Las, dnia 27.10.2015 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. Sprawozdanie członków komisji z realizacji zadań oraz sprawy bieżące.
5. Analiza „Trójkątów bezpieczeństwa” z udziałem pracownika Referatu Komunalnego -podsumowanie.
6. Wniosek dot. autobusu szkolnego.
7. Wolne głosy i wnioski.
8. Zamknięcie posiedzenia.
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Włodzimierz Majewski otworzył
posiedzenie Komisji w dniu 27.10.2015 r. o godz. 15:00, witając członków Komisji oraz gości. Następnie
Przewodniczący stwierdził prawomocność posiedzenia na podstawie listy obecności. W posiedzeniu
Komisji uczestniczyli również: Przewodnicząca Rady Gminy Suchy Las Małgorzata Salwa – Haibach,
Radny GSL Michał Przybylski, Radna GSL Agnieszka Targońska oraz zaproszony Prezes ZGK Pan Jerzy
Świerkowski i mieszkaniec gminy Pan Maciej Korpik.
Komisja jednogłośnie przyjęła powyższy porządek posiedzenia oraz protokół z posiedzenia KBiPP z dnia
22. O9 .2015.
W pierwszej części posiedzenia członkowie Komisji przystąpili do opiniowania projektu uchwał w
sprawie :
- Podjęcie uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
stawki opłaty.
- Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Suchy Las.
Prezes ZGK p. Jerzy Świerkowski przedstawił Komisji powód zmiany stawek opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi a mianowicie gwałtowny wzrost od 2014 r. ilości odbieranych od mieszkańców
odpadów komunalnych oraz wzrostu kosztów składowania odpadów na wysypisku przy ulicy
Meteorytowej w Suchym Lesie. Członkowie Komisji oraz Goście dyskutowali w tym temacie, między
innymi broniąc tych, którzy nie oddają odpadów zielonych proponując zwolnienie ich z tej podwyżki, ale
pan Prezes Świerkowski wyjaśnił, że ustawa nie daje możliwości zwolnienia z opłaty o której była
mowa. Po ponad dwugodzinnej dyskusji Przewodniczący złożył wniosek z następującą propozycją :
,, Zmiany miesięcznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i
odbieranymi w sposób selektywny w wysokości 11,00 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość
oraz miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w
sposób nieselektywny w wysokości 22,00 zł". Radny D. Matysiak zaproponował aby nie zmieniać opłat
za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ogłosić przetarg, tak by to rynek zweryfikował czy stawki
obowiązujące obecnie są wystarczające na świadczenie takich usług. Dopiero jeśli okazało by się iż nie
wpłynęła żadna oferta to wtedy można by dyskutować czy i o ile podnieść opłaty za gospodarowanie
odpadów komunalnych.
Radny Dariusz Matysiak złożył wniosek o zakończenie gorącej i długiej debaty w tym temacie oraz aby
nie opiniować uchwał w związku z brakiem dostatecznych informacji i czasu na zapoznanie się z nimi a
dalszą dyskusję przełożyć na sesję w dniu 28.10. br. Wniosek został podany głosowaniu i 4 głosami - za
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oraz 1 wstrzymującym się został przyjęty. Przewodniczący zakończył dyskusję w tym temacie i
zaproponował przejście do kolejnego punktu posiedzenia.
Przewodniczący Komisji Włodzimierz Majewski w dalszej części poinformował o wizjach lokalnych
radnych wraz z pracownikiem Referatu Komunalnego w teranie dotyczących tzw. ,,Trójkątów
Bezpieczeństwa". Akcja została podsumowana i jednocześnie stwierdzono, że zgłaszanie informacji o
powstałych zagrożeniach powinno trwać ustawicznie.
Radny Ryszard Tasarz złożył sprawozdanie z wizyty w Komisariacie Policji i problemach jakie ma Policja
Sucholeska natomiast radny Zbigniew Hącia jako Prezes ZGOSP RP poinformował o obecności na
zebraniu Powiatowego Zarządu OSP i niektórych poruszanych na nim zagadnieniach.
Przewodniczący Komisji Włodzimierz Majewski poinformował również o korespondencji w temacie:
1. Wniosek do U.G. - Zmiana organizacji ruchu przy pl. Sokoła w Złotnikach.
2. Wniosek do U.G. dotyczący zlecenia opracowania koncepcji organizacji bezpiecznego ruchu pieszego
oraz samochodowego w okolicy szkół i przedszkoli gminnych.
3. Odpowiedź p.Wójta w powyższym temacie, w której nie uwzględnił szkół i przedszkoli poza Suchym
Lasem.
4. Pismo Komendanta Straży Gminnej w sprawie koperty przed przychodnią na pl. Grzybowym.
5. Wniosek mieszkańców ul Sportowej w Suchym Lesie, zostanie przekazany do Zarządu Suchy Las w
celu dalszego procedowania.
6. Pismo Komendanta Policji w sprawie rozbudowy komisariatu Policji w Suchym Lesie.
Na temat pisma Policji wyrażono opinię, w której w większości, Komisja zgodziła się treściami
zawartymi w piśmie i ustaliła, że dokona dalszej analizy sugestii w nim zawartych.
Ostatnim zagadnieniem poruszonym na posiedzeniu Komisji był wniosek do budżetu na rok 2016,
Przewodniczącej Rady Gminy p. Małgorzaty Salwa-Haibach dotyczący i ściśle wiążący się z wnioskiem
Komisji w spr. bezpieczeństwa wokół szkół i przedszkoli w naszej gminie a mianowicie ,,Wprowadzenie
autobusów szkolnych dowożących dzieci do szkół gminnych". Wnioskodawczyni osobiście omówiła
złożony wniosek, który spotkał się z pozytywnym odbiorem członków Komisji.
W związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący Włodzimierz Majewski zamknął
posiedzenie Komisji w dniu 27.10.2015r. o godz. 18:35.
Kolejne posiedzenie Komisji zaplanowano na dzień 24.11.2015r.
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