Protokół z posiedzenia Komisji Komunalnej i Ochrony Środowiska
Rady Gminy Suchy Las
z dnia 21.09.2017 roku.

Porządek posiedzenia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Otwarcie posiedzenia.
Powitanie gości i członków Komisji.
Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
Przyjęcie porządku posiedzenia.
Sprawy komunalne na terenie miejscowości Złotniki-Osiedle w Gminie Suchy Las.
Uchwały na najbliższą sesje Rady Gminy.
Wnioski do budżetu na rok 2018.
Sprawy bieżące.
Wolne głosy i wnioski.
Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1 -4.
Przewodnicząca Komisji Komunalnej i Ochrony Środowiska A. Targońska otworzyła posiedzenie
Komisji w dniu 21.09.2017 r. witając Przewodniczącego Zarządu Osiedla Złotniki – Osiedle p.
Grzegorza Słowińskiego i członków Komisji. Następnie Przewodnicząca stwierdziła prawomocność
posiedzenia na podstawie listy obecności. Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 5.
Pan G. Słowiński – potrzebowalibyśmy więcej koszy na śmieci na kluczowych skrzyżowaniach
osiedla. W newralgicznych miejscach przydadzą się pojemniki na psie odchody, a przy ul. Kwiatowej
na wysokości gabloty potrzebne byłyby 2 ławki i kosz na śmieci. Problemy, które pojawiają się
podczas trwających na osiedlu remontów, są na bieżąco rozwiązywane. Jeśli chodzi o remont ul.
Łagiewnickiej od poligonu do ul. Obornickiej, to należałoby częściej czyścić studzienki, które dość
często się zapychają. Oświetlenie ulicy w tym rejonie szwankuje, lampy potrafią nie palić się przez 2-3
dni. Istotną sprawą dla tego remontu jest pozbycie się rosnących tam drzew akacji. W tej sprawie
złożony został wniosek do Referatu Budowlano – Inwestycyjnego w Urzędzie Gminy. Drzewa mają
podcięte korzenie w związku z prowadzonymi pracami. Mogą się teraz przewrócić. Sprawa ul.
Kochanowskiego – należałoby ulicę tę przedłużyć do Starosobockiej. Odcinek ten należy utwardzić za
zgodą właściciela.
Przewodnicząca KKiOŚ – czy wykup tej drogi należy wpisać do budżetu?
Pan G. Słowiński – trzeba najpierw sprawdzić jej stan prawny.
Radny M. Przybylski – powinien być skierowany wniosek do Wójta o wyznaczenie śladu drogi,
wyrównanie jej i utwardzenie. Powinien być wyznaczony drugi alternatywny wyjazd z osiedla ulicą
Kochanowskiego.
Przewodnicząca KKiOŚ – co dalej z obwodnicą?
Pan G. Słowiński – postępowanie jest wstrzymane do momentu uzyskania pełnego raportu
oddziaływania na środowisko. Nikt z mieszkańców nie jest przeciwny obwodnicy, ale powinna być ona
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budowana w odpowiedniej odległości od osiedla. Może należałoby pomyśleć o zapisie w Studium, że
konkretne działki są przeznaczone na obwodnicę.
Ad. 6 .
Omówienie projektów uchwał na najbliższą sesje Rady Gminy:


Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Suchy Las.

Przewodnicząca KKiOŚ – zmieniono nazwę „odpady zielone” na „odpady ulegające biodegradacji”.
Przedłużono termin wywozu tych odpadów do 30 listopada. Jest wymienione tylko kilka rodzajów
odpadów.
Radny P. Tyrka – zadajmy pytanie twórcy projektu uchwały, czy miał ograniczenia w wymienieniu
tych odpadów, czy nie mógł wymienić wszystkich?
Radny K. Pilas – rozmawiałem z prezesem Świerkowskim. Kolorowe worki będą funkcjonowały od
01.01.2018. Jest to wymóg wynikający z ustawy.


Projekt 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.

Przewodnicząca KKiOŚ – w § 2 pkt. 4 w treści brakuje wyrazu „biodegradacji” po wyrazie
„ulegające”.
Ad. 7.
Wnioski do budżetu na rok 2018.
Radny K. Pilas:
 zwiększenie środków na pielęgnację zieleni, a w szczególności na koszenie trawy,
 zobowiązanie Straży Gminnej do wiosennego raportowania stanu chodników pod względem
ich zarośnięcia i wchodzenia krzewów w światło chodników i dróg,
 modernizacja oświetlenia - wymiana czujników w lampach ulicznych z czasowych na
zmierzchowe,
 stopniowa modernizacja - wymiana oświetlenia parkowego z obecnego na ledowe,
Przewodnicząca KKiOŚ:
 wymiana w Przedszkolu Leśnych Ludków nawierzchni piaszczystej na bezpieczną.
 montaż rolet na I p. w Przedszkolu Leśnych Ludków w Suchym Lesie,
 budowa ronda i oświetlenia przy ul. Sucholeskiej w Suchym Lesie.
Radny G. Rewers:
 montaż 4 lamp oświetleniowych od ul. Złotej przy cmentarzu w kierunku osiedla Leśnego w
Złotkowie.
Ad. 8 – 10.
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.
Sporządziła:
Justyna Krawczyk

Przewodnicząca KKiOŚ:
Anna Targońska
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