Protokół z posiedzenia Komisji Komunalnej i Ochrony Środowiska
Rady Gminy Suchy Las
z dnia 07.12.2017 roku.

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

Otwarcie posiedzenia.
Powitanie gości i członków Komisji.
Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
Przyjęcie porządku posiedzenia.
Opiniowanie uchwał na najbliższą sesję Rady Gminy.
Sprawy bieżące.
Wolne głosy i wnioski.
Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1 - 4.
Przewodnicząca Komisji Komunalnej i Ochrony Środowiska A. Targońska otworzyła posiedzenie
Komisji w dniu 07.12.2017 roku witając gości oraz członków Komisji. Następnie
Przewodnicząca stwierdziła prawomocność posiedzenia na podstawie listy obecności. Porządek
posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 5.
Przewodnicząca KKiOŚ przedstawiła projekt uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty i omówiła zmianę w stosunku do
obowiązującej uchwały. Następnie Kierownik ds. gospodarki odpadami w Zakładzie Gospodarki
Komunalnej Gminy Suchy Las, Pan Mikołaj Świerkowski przedstawił prezentację pt.: SYSTEM
GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE SUCHY LAS (załącznik do protokołu).
Prezes ZGK – nie mam prawa i nie podpiszę umowy ze stratą dla Spółki. Jak nie będzie
uchwały, to pójdę do kryminału. Nie mogę działać na szkodę Spółki.
Przewodnicząca KKiOŚ – czy z omawianą podwyżką będzie strata?
Prezes ZGK – przy omawianej podwyżce wyjdziemy na „0”. Wykonujemy usługi na zewnątrz.
Podejmujemy ryzyko, aby działać zarobkowo. Musimy mieć pieniądze na tworzenie majątku.
Przewodnicząca KKiOŚ – Poznań pobiera 12 zł i wychodzi na „0”?
Prezes ZGK – nie chcę wypowiadać się na temat GOAP.
Radny K. Pilas – kto podpisał umowę ze spalarnią?
Prezes ZGK - w umowie jest zastrzeżenie o przyjmowaniu do wykorzystania limitu.
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Radny K. Pilas – po co instalacja, która nie jest nam przydatna? Kto za to zapłaci? Zapłacą
mieszkańcy. Namawiamy do selektywnego gromadzenia odpadów, a ktoś nam to psuje. Po co
ten wysiłek? Ponadto chciałbym zaznaczyć, że u mnie pojemnik nigdy nie był myty.
Z-ca Wójta M. Buliński – zgłaszaliśmy uwagę, że nasz rejon cementuje 2 rejony:
biokompostowni i spalarni. System jest chory. Mamy dobre wskaźniki dotyczące segregacji.
Ludzie to doceniają, a nie ma systemu subwencjonowania. Nie nagradza się za to, a karze.
Radny K. Pilas – jak można do 1 worka wrzucać leki. Niech apteki same rozliczają się w
przeterminowanych leków.
Radny W. Korytowski – to mieszkańcy w aptece zostawiają przeterminowane leki. To duże
udogodnienie dla mieszkańców.
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska W. Orczewski – podtrzymuję. Apteka
odpowiada za leki, które sprzedaje i musi się z nich rozliczyć. Mieszkaniec może przynieść do
apteki leki zużyte i przeterminowane. Na to udogodnienie mamy bardzo pozytywny odzew
mieszkańców. Każda apteka daje taką możliwość. Im lepiej takie akcje przeprowadzamy, tym
wychodzi drożej. Cały system regulowany jest z góry. Główna przyczyną jest to, że z poziomu
centralnego nie płaci się kar unijnych. Regulatorem na poziomie województwa jest Urząd
Marszałkowski. Mogliśmy się odnosić i zgłaszać uwagi do przygotowywanych regulacji, co
uczyniliśmy, ale ich nie uwzględniono. W rejonie II, do którego należymy jest tylko po jednej
instalacji z każdego rodzaju. Instalacje zastępcze, to daleki dojazd do punktów zbioru. Mamy
rozwiązania systemowe, czyli selektywny odbiór odpadów do kolorowych worków, co zwiększa
koszty. Będzie również zwiększona opłata za korzystanie ze środowiska. Z góry wciąż mamy
dokładane koszty.
Radny K. Pilas – co się stanie jeśli rada nie podejmie tej uchwały?
Prezes ZGK – to nie będzie miał kto odbierać odpadów. Rok temu mówiliśmy o 17 zł, teraz
mówimy o 18 zł. Od 3 m-cy namawiam Gminę na przetarg.
Z-ca Wójta M. Buliński – w Poznaniu po pierwszych przetargach mieszkańcy nie mieli
odbieranych śmieci. Nie twierdzę, że będzie gorzej, ani lepiej, ale istnieje ryzyko.
Radny K. Pilas – zakładam, że wygra przetarg ZGK i łatwo wytłumaczy naszym mieszkańcom
podwyżkę, zwłaszcza teraz w roku wyborczym.
Z-ca Wójta M. Buliński – ale czego się Pan obawia? Przecież to jest propozycja Wójta, a nie
Pana.
Radny K. Pilas – jedyna jasna sytuacja, to forma przetargu. Może ZGK byłoby przez I kwartał,
a w tym czasie Wójt rozpisałby przetarg?
Prezes ZGK – żeby zorganizować przetarg, to Wójt musi mieć zabezpieczenie.
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Z-ca Wójta M. Buliński – tak, trzeba mieć zabezpieczenie, a 3 miesiące z ZGK zmniejszą
pulę. Pula jest z opłat od mieszkańców. Uważam, że opłata od mieszkańców powinna być taka,
aby wystarczyła na opłatę całego systemu.
Radny K. Pilas – Wójt postawił nas pod ścianą z jedną propozycją.
Projekt uchwały został opiniowany w następujący sposób: 2 głosy za, 4 głosy przeciw, 1 osoba
wstrzymała się od głosu.
Ad. 6
Radna M. Salwa – Hajbach – chciałabym poruszyć sprawy porządkowe na Osiedlu
Grzybowym:
•

Sprzątanie Palcu Grzybowego (spadające liście) i mycie kostki brukowej.
Z-ca Wójta – uprzątnięcie spadających liści na pas prywatny, to obowiązek właścicieli,
kostka brukowa również. Nie możemy wchodzić na tereny prywatne i sprzątać ich za
pieniądze publiczne. Możemy wysłać Straż Gminną, aby przypomniała właścicielom o
obowiązku sprzątania.

•

Przepełnione kosze na Placu Grzybowym. Częstotliwość opróżniania się zwiększyła, ale
nadal nie jest to wystarczające. Co roku wnioskujemy o większy kosz, niestety
bezskutecznie. Ten teren jest najważniejszy na Osiedlu i warto o niego zadbać.
Z-ca Wójta – sprawdzimy kwestię z nieruchomościami niezamieszkałymi, ponieważ
często kosze stają się koszami dla użytkowników lokali niezamieszkanych.

•

Poprawiła się bardzo sytuacja dotycząca psich odchodów. U nas topografia jest bardziej
gęsta niż w innych miejscowościach. Prosiłabym o akcję ulotkowo-plakatową o
obowiązku sprzątania po psie z groźbą kary w postaci mandatu za niesprzątanie. Straż
Gminna powinna również korzystać z foto pułapki. To nieograniczone źródło dochodu
dla Gminy. Akcje z foto pułapkami były bardzo owocne. Wystawiono 80 mandatów.

•

Poprawiła się częstotliwość koszenia poboczy i jest ona wystarczająca. Problemem jest
zieleń posadzona przez mieszkańców. Jest ona nieprzycinana i ogranicza widoczność.

•

Lasek przy ul. Muchomorowej. Proszę o wystąpienie do Lasów Państwowych o
posprzątanie terenu, a do Straży Gminnej o częstsze kontrole i upominanie młodzieży
o nie śmiecenie w tym rejonie.

•

Czekamy na wdrożenie projektu uspokojenia ruchu. Dochodzi do degradacji ulic –
Muchomorowa i Sosnowa. Są to ulice zbudowane z kostki brukowej i ich wytrzymałość
wynosi 2 tony. Poruszają się tam pojazdy 3,5 tony. Podłoże nie jest dostosowane do
takiego ruchu.

•

Oświetlenie. Złożyliśmy wniosek o silniejszą moc żarówek ze zmianą opraw. Czekamy
na realizację.
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Radny W. Korytowski – odbywa się tranzyt niebezpieczny dla jakości dróg z Moraska do
Obornik przez ul. Rumiankową w Suchym Lesie. 90 % aut jadących tą trasą kieruje się na ul.
Rumiankową. W ciągu 3 miesięcy miały miejsce tam już 3 kolizje i potrącenia. Nie ma znaku
ograniczenia prędkości, a wprowadzenie koncepcji uspokojenia ruchu się opóźnia.
Przewodnicząca KKiOŚ – została wycięta aleja drzew w parku w Złotnikach i powstaje tam
mur. Dlaczego? Policja obok Urzędu nadal ma szambo. Czy nie mieli mieć przyłącza? Kto za to
płaci – Urząd, czy policja?
Z-ca Wójta M. Buliński – sprawdzę sprawę parku, choć to nie kompetencja Gminy, a
Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody. On ustala wycinkę drzew. Sprawa kanalizacji –
realizacja styczeń/luty 2018. Na temat finansowania tej sprawy – odpowiem Państwu na sesji.
Przewodnicząca KKiOŚ – sprawa miejsc parkingowych ul. Jeżynowa i ul. Truskawkowa i
monitoringu na osiedlu Poziomkowym – kamera monitorująca wjazd na osiedle. Czy jest
odpowiedni słup i kabel do monitoringu? To był mój odrębny wniosek do budżetu.
Radny K. Pilas – inwestycja Marszałka co do Rowu Złotnickiego. Czy inwestycja się
rozpoczęła? Gdzie będzie przejście pieszo – rowerowe przez tory na trasie Poznań-Piła?
Z-ca Wójta M. Buliński – dziś otrzymaliśmy tablicę do wywieszania informującą o
rozpoczęciu prac. Przejście pieszo – rowerowe przez tory na trasie Poznań-Piła będzie na
terenie parafii Podolany, zabezpieczone rogatkami ze światłami. Realizacja 2018/2019 metodą
„zaprojektuj i wybuduj”.
Przewodnicząca KKiOŚ – program rządowy dotyczący otwartych terenów rekreacyjnych.
Czy skorzystamy z tego programu?
Z-ca Wójta M. Buliński – jedno nasze sołectwo złożyło wniosek w tej sprawie. Jeśli będzie
możliwość, to skorzystamy.
Przewodnicząca KKiOŚ – dysza od wózka z reklamą na ul. Szkółkarskiej – należy ten obiekt
przesunąć.
Z-ca Wójta M. Buliński – Straż Gminna to sprawdzi. Jeśli będzie zagrożenie dla ruchu, to ze
względów bezpieczeństwa będziemy wzywać właściciela do działania.
Przewodnicząca KKiOŚ – przy ul. Pawłowickiej przy bloku nie ma pojemnika na popiół.
Z-ca Wójta M. Buliński – nie ma czegoś takiego jak pojemniki na popiół.
Przewodnicząca KKiOŚ – trójkąt widoczności przy ulicy Poziomkowej. Nich w końcu ZGK
skończy tę sprawę.
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Radny G. Rewers – parking z Złotkowie – Cedrowa/Lipowa. Dziennie parkuje ok. 100 aut
niszcząc ul. Cedrową.
Z-ca Wójta M. Buliński – sprawdzimy to.
Przewodnicząca KKiOŚ – przekazuję Panom Wójtom zaproszenie stałe na posiedzenia
KKiOŚ.
Ad. 9.
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.
Sporządziła:
Justyna Krawczyk

Przewodnicząca KKiOŚ:
Agnieszka Targońska
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