Protokół z posiedzenia
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
Rady Gminy Suchy Las z dnia 03.12.2015r., godz. 15:00 w Urzędzie Gminy Suchy Las.
Porządek obrad :
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie ważności posiedzenia.
3. Zatwierdzenie protokółu z posiedzenia KBiPP z dnia 24.11.2015
4. Sprawozdanie członków komisji z realizacji zadań oraz sprawy bieżące.
5. Opiniowanie projektu budżetu na 2016 rok.
6. Wolne głosy i wnioski.
7. Zamknięcie posiedzenia.
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Włodzimierz Majewski otworzył
posiedzenie Komisji w dniu 03.12.2015 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 na zaproszenie Przewodniczącego W. Majewskiego uczestniczyli : Komendant Policji w Suchym
Lesie Andrzej Pabijan, sier. Tomasz Muszyński, Komendant Straży Gminnej Marek Dłużewski i także
goście : Radny Pan Michał Przybylski , Sołtys Złotniki Wieś Pani Ewa Korek oraz mieszkaniec Suchego
Lasu Pan Maciej Korpik.
Komisja jednogłośnie przyjęła powyższy porządek posiedzenia oraz protokół z posiedzenia KBiPP z dnia
24.11.2015 r.
W pierwszej części posiedzenia Przewodniczący Komisji zwrócił się do zaproszonych Gości z pytaniem czy
była by możliwość i chęć współpracy Policji i Straży Gminnej w wspólnych patrolach nocnych ?
Komendanci wspólnym głosem odpowiedzieli, że tak. Pan A. Pabijan podkreślił że na dzień dzisiejszy
współpraca obu instytucji polega głównie na stałej wymianie informacji o zagrożeniach występujących na
naszym terenie w zakresie bezpieczeństwa ludzi i mienia, spokoju i porządku publicznego. Pan Komendant
Policji zwrócił się z prośbą aby pozycja w budżecie była podana ogólna, o treści ,,kwota na patrole i inne
patrole z Komendą Miejską".
Radny R. Tasarz zaproponował aby dodać także taki zadanie w budżecie na 2016 na dodatkowe patrole dla
Straży Gminnej gdyż w ostatnim czasie w dodatkowych patrolach nocnych w okresie ostatnich 2 tygodni
zatrzymali przestępcę, który prawdopodobnie okradał mieszkańców w północnej części naszej Gminy.
Pan Marek Dłużewski wspomniał, że takie patrole już w naszej Gminie działały i działały dobrze. Na dzień
dzisiejszy Straż Gmina nie pracuje w weekendy ale prawdopodobnie od 1 stycznia będzie taka możliwość i
przy opracowaniu wspólnego grafiku będziemy mogli wspólnie patrolować. Komendanci umówili się na
dalsze prace nad wspólnymi patrolami nocnymi.
W dalszej części Komisji Przewodniczący Włodzimierz Majewski zwrócił się z pytaniem do Komendanta
SG - czy Straż Gmina po rozbudowie Urzędu Gminy będzie miała także tam swoje pomieszczenia,
ponieważ na wstępie rozmów w tym temacie Pan Wójt zapewniał, że tak ? Pan M. Dłużewski odpowiedział
że nie, pozostajemy na ul Poziomkowej i staramy się pozyskać dwa pomieszczeń które sąsiadują z naszym
lokalem. Co przez wszystkich członków Komisji zostało odebrane bardzo negatywnie.
Radny Z. Hąci - chciałbym uzyskać informację od Pana Komendanta Policji czy Chludowo ma już swojego
dzielnicowego? Tak i inne miejscowości też : Chludowo , Zielątkowo i Biedrusko st.post Michał
Orczykowski , Golęczewo , Złotkowo, i Złotniki sierż Karol Chomiak a na terenie Suchego Lasu Wschód,
Jelonek, Suchy Las sierż. Monika Wiewiór.
W związku z braku pytań do zaproszonych Gości Przewodniczący serdecznie podziękował za przybycie i
wyczerpujące odpowiedzi.
W drugiej części Komisji , Przewodniczący Włodzimierz Majewski złożył sprawozdanie członkom Komisji
z korespondencji i spraw bieżących.

Radny Dariusz Matysiak poprosił o wsparcie KBiPP o złożenie wniosku w sprawie o dofinansowanie w
roku budżetowym 2016 ochrony wód na terenie Gminy Suchy w tym monitoring zbiornika Łysy Młyn.
Komisja przystąpili do opiniowania projektu budżetu na 2016 r. w następujących punktach :
1.754 75412 6060
Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu
RB/2016/0001 ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Suchym Lesie
Opinia pozytywna : 4 -ZA, 1 - WST.
2.

6050
Przebudowa pomieszczeń po siedzibie Kombatantów
SG/2016/0001 i adaptacja dla potrzeb Straży Gminnej
- Zmiana kwoty na w/w zadanie - 25.000,00 zł
Opinia pozytywna : 3 - ZA, 1 - PRZEC., 1 - WST.

3.

6060
Zakup pojazdu służbowego dla Straży Gminnej
SG/2016/0002 - Zdjęcie zadania w całości
Opinia pozytywna : 3 -ZA, 2 - PRZEC.

4.

75403 2300

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy
Zwiększenie kwoty łącznej do 40.000,00 zł
- Z zastrzeżeniem : wydatkowanie wg uznania
Komendanta Policji Suchy Las
Opinia pozytywna : 5 - ZA

5. Dofinansowanie na dodatkowe patrole Straży Gminnej Suchy Las
- Kwota : 10.000,00 zł
Opinia pozytywna : 5 - ZA
6. ROŚ/2016/9751/DG.15 - Dofinansowanie ochrony wód na terenie Gminy Suchy Las
w tym monitoring zbiornika Łysy Młyn
- Kwota dofinansowania 5.000,00 zł
Opinia pozytywna : 5 - ZA
7. BI/WPF/2015/0005 - Suchy Las - Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Suchy Las Zmiana nazwy zadania :
- Suchy Las - Rozbudowa Urzędu Gminy Suchy Las z uwzględnieniem w nim lokalizacji
Straży Gminnej oraz rozbudowa Komisariatu Policji w Suchym Lesie
Opinia pozytywna : 5 - ZA
8. BI/2016/9790/DG.15/8 - wykonanie monitoringu na bazie powstałej koncepcji i projektu projekt z I etapem w 2016r. - koszt projektu ok.30.000 zł 200.000 zł, II etap w 2017r
- koszt ok. 380.000 zł
Opinia pozytywna : 4 - ZA, 1 - WST.
9. RK/ZW/2016/9790/DG.15/5 - Złotniki Wieś- sygnalizacja świetlna z pomiarem prędkości
- koszt projektu z realizacją ok. 70.000 zł.
Opinia pozytywna : 4 -ZA, 1 - WST.
10. RK/ZW/2016/9790/DG.15/6 - Złotniki Wieś- uzupełnienie oświetlenia przy placu zabaw i
boisku ( lampa dwuramienna z indywidualnym włącznikiem ) - koszt ok. 15.000 zł
Opinia pozytywna : 5 - ZA
11. Wykonanie przejścia dla pieszych przez ul. Szkółkarską na skrzyżowaniu z ul. Borówkową w Suchym
Lesie - koszt ok. 8.000 zł
Opinia pozytywna : 5 - ZA

Wnioski, które nie zostały zaproponowane do budżetu Gminy Suchy Las na rok 2016 :
1. BI/2016/9921/DG.15 - Budowa łącznika pieszo/rowerowego nad ul. Obornicką w Suchym
Lesie ( jest opracowana koncepcja ) - projekt w 2016r. - koszt ok. 100 000 zł
Ze względu na brak odpowiednich danych kosztowych - analiza w 2017r.
Opinia negatywna : 4 - PRZEC., 1 - WST.
2.

Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Sucholeska / Powstańców Wlkp./
Perłowa - projekt / realizacja - koszt ok. 280.000 zł
- Komisja zaproponowała dokładną analizę w terminie późniejszym
Opinia negatywna : 3 - ZA, 1 - PRZEC., 1 - WST.

W związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący Włodzimierz Majewski zamknął
posiedzenie Komisji w dniu 03.12.2015r. o godz. 17:15.
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