Protokół z posiedzenia
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
Rady Gminy Suchy Las, dnia 24.11.2015 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 27.10.2015 r.
4. Sprawozdanie członków komisji z realizacji zadań oraz sprawy bieżące.
5. Plan pracy KBiPP na rok 2016.
6. Wolne głosy i wnioski.
7. Zamknięcie posiedzenia.
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Włodzimierz Majewski otworzył
posiedzenie Komisji w dniu 24.11.2015 r. o godz. 15:00, witając członków Komisji oraz gości. Następnie
Przewodniczący stwierdził prawomocność posiedzenia na podstawie listy obecności. Czterech członków
Komisji obecnych. Wkrótce po rozpoczęciu posiedzenia dotarł radny Dariusz Matysiak. W posiedzeniu
Komisji uczestniczył również mieszkaniec gminy Pan Maciej Korpik.
Komisja jednogłośnie przyjęła powyższy porządek posiedzenia oraz protokół z posiedzenia KBiPP z
dnia 27.10.2015 r.
W pierwszej części posiedzenia członkowie Komisji przystąpili do omawiania spraw bieżących.
Przewodniczący omówił korespondencję przesłaną mailowo członkom Komisji. Poinformował, że Wójt
Gminy nie jest pozytywnie nastawiony do modernizacji budynku Policji. Wójt liczy na środki od Starosty i
próbuje umówić się z nim na spotkanie. Radni zgodnie oświadczyli, że należy zmobilizować radnych
powiatowych do działania w tym zakresie. Przewodniczący zaznaczył, że Komenda Miejska Policji nie
może partycypować w kosztach modernizacji, może jedynie wyłożyć środki na wyposażenie pomieszczeń.
Radny Dariusz Matysiak zaproponował, by Komisja wybrała się na posiedzenie Rady Powiatu lub Komisji
Bezpieczeństwa działającej w Powiecie. Radny Ryszard Tasarz zaproponował, by zwrócić się o pomoc do
Wojewody lub Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Przewodniczący postanowił zakończyć dyskusję
i poruszyć ten temat na sesji Rady Gminy.
Pozostałe kwestie omawiane w sprawach bieżących to:
 remont ronda Bogusławskiego/Rolna (radny R. Tasarz) – Przewodniczący poinformował, że
wniosek poszedł do Starosty i czekamy na decyzję
 nocne patrole strażników gminnych (radny D. Matysiak) – pojawiły się rozbieżne informacje Komendant Policji nie ma nic przeciwko wspólnym nocnym patrolom, Komendant Straży Gminnej
w rozmowie telefonicznej powiedział, iż nie ma takiej możliwości, aby wprowadzono patrole
nocne dla straży gminnej. Jednakże przez 10 dni odbywał się nocny patrol. W tym czasie złapano
włamywacza w Golęczewie
Radny Dariusz Matysiak zaproponował, by na jedno z posiedzeń Komisji zaprosić Komendantów
Straży Gminnej i Policji i porozmawiać o wspólnych patrolach nocnych. Przewodniczący zaproponował
zaproszenie Komendantów na posiedzenie KBiPP w dniu 2 grudnia br. Propozycja została przyjęta przez
komisję.


kwota 105 tys. zł zaplanowana w budżecie na remont pomieszczeń Straży Gminnej oraz 65 tys. zł
na nowy samochód (radny D. Matysiak) – zdaniem radnego, jeżeli Straż Gminna ma mieć
pomieszczenia w nowym budynku Urzędu, to bezsensowne jest remontowanie starych
pomieszczeń. Radny Ryszard Tasarz zaznaczył, że kwota wynika z potrzeby zainstalowania
osobnych pomieszczeń sanitarnych dla kobiet i mężczyzn. Sam jest zdania, że zarówno Straż
Gminna jaki i Policja powinny mieścić się w budynku Urzędu
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dukt pieszo-jezdny przy ul. Bogusławskiego (radny R. Tasarz) – dukt nie jest oznakowany, doszło
tam do śmiertelnego wypadku. Radny zaapelował o wprowadzenie wymogu noszenia odblasków
problem walki z dzikami na terenie gminy (radny D. Matysiak) – Przewodniczący zada pytanie na
sesji
brak oświetlenia przy wyjściu z hali GOS-u oraz niezabezpieczone zejście (radny Z. Hącia) – radny
poinformował, że płytki są bardzo śliskie, a teren nie oświetlony i doszło do nieprzyjemnego
wypadku – po obchodach XV-lecia Chludowian siostra zakonna upadła, co spowodowało złamanie
nosa oraz wybicie zębów, co skutkowało pobytem w szpitalu.
W dalszej kolejności członkowie Komisji przystąpili do opiniowania projektów uchwał:
uchwała w sprawie wprowadzenia zwolnienia od podatku od nieruchomości
Głosowanie – jednogłośnie 5 głosami za przyjęciem projektu.
uchwała zmieniającej uchwalę nr LII/568/14 Rady Gminy Suchy Las z dnia 30 października 2014
roku w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Poznańskiego
Przewodniczący zaproponował przesunięcie zadania na lata 2017/2018 i wpisanie do WPF-u.
Zaznaczył, że w obecnej sytuacji nie da się nic załatwić, a blokowanie 500 tys. zł jest bezsensowne.
Radny Dariusz Matysiak poinformował, że takie samo stanowisko zajęła Komisja FinansowoBudżetowa i Rozwoju Gospodarczego i że Wójt przychylił się do tego stanowiska.
Głosowanie za przeniesieniem środków – jednogłośnie 5 głosami za.
uchwała w sprawie nazwy ulicy w Suchym Lesie
Przy okazji omawiania ulic radny Ryszard Tasarz poinformował, że ul. Wiosenna jest przedzielona
działką i uniemożliwia to dotarcie służb na miejsce ewentualnego zdarzenia. Istnieje uzasadniona
konieczność udrożnienia tej drogi. Przewodniczący zaznaczył, że zwróci się z zapytaniem do
Urzędu w tej sprawie.
Głosowanie – jednogłośnie 5 głosami za przyjęciem projektu.
uchwała w sprawie nazwy ulicy w Zielątkowie
Głosowanie – jednogłośnie 5 głosami za przyjęciem projektu.

Plan pracy Komisji na rok 2016 oraz terminarz posiedzeń przyjęto 5 głosami pozytywnie.
W wolnych głosach i wnioskach radny Dariusz Matysiak poinformował, że 11 czerwca 2016 r. Koło
Przynęta organizuje Dzień Dziecka. Odbędą się pokazy ratownictwa wodnego, pierwszej pomocy, gry,
zabawy i poczęstunek dla uczestników. Zaznaczył także, że będzie wnioskował o założenie kamer na
Łysym Młynie - ta inwestycja będzie realizowana wraz z Nadleśnictwem Łopuchówko, ponieważ dochodzi
tam często do dewastacji tego pięknego ośrodka, kilkukrotnie włamywano się tam, zostały skradzione
lampy, kamery, coraz częściej osoby pozostawiające na parkingu swoje samochody boją się, iż dojdzie do
ich dewastacji. Zdarzają się także bardzo nieprzyjemne sytuacje z udziałem osób pod wpływem alkoholu,
interweniowała policja. Kamery ułatwiłyby także ochronę zbiornika przed kłusownikami. „SSR” Społeczna
Straż Rybacka podejmuje nad tym zbiornikiem kilkadziesiąt interwencji. Kamery zostaną podpięte pod
światłowód w ramach akcji obserwowania przyrody. Radny udzielił również informacji na temat zatrucia
rzeki Warty.
Radny Zbigniew Hącia poinformował, że zwrócił się do Komendanta Straży Gminnej o
dokonywanie kontroli budynku baru w Chludowie oraz że Wójt obiecał zabezpieczyć budynek jeszcze w
tym roku, z obecnego budżetu.
Radny Dariusz Matysiak poruszył problem dewastacji amfiteatru, parku, ogrodzenia itp. i
możliwości wypożyczenia przenośnej kamery od Policji.
Pan Maciej Korpik zaznaczył, że przejście naprzeciwko Urzędu nie jest w ogóle oświetlone i tym
samym niewidoczne dla kierowców. Stwarza to niebezpieczeństwo na drodze. Zawnioskował również o
wywieszenie na budynku Urzędu flagi Gminy, Unii Europejskiej i Polski.
Przewodniczący Komisji potwierdził, że widoczność w pobliżu Urzędu jest kiepska, zwłaszcza przy
wyjeździe z ul. Poziomkowej w prawo. Światło lampy jest zasłaniane przez drzewo.
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W związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący Włodzimierz Majewski zamknął
posiedzenie Komisji w dniu 24.11.2015r. o godz. 16:10.
Sporządziła:

Przewodniczący KBiPP:

Dorota Majchrzak

Włodzimierz Majewski
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