Protokół z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego,
Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych
Rady Gminy Suchy Las
z dnia 28.11.2018 roku.
Porządek posiedzenia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otwarcie posiedzenia.
Powitanie przybyłych na posiedzenie Komisji.
Stwierdzenie ważności posiedzenia Komisji.
Zatwierdzenie porządku obrad.
Opiniowanie uchwał przygotowanych na najbliższą sesję Rady Gminy Suchy Las.
Sprawy bieżące.
Wolne głosy i wnioski.
Zakończenie posiedzenia.

Ad. 1 – 4.
Przewodniczący Komisji M. Bajer otworzył posiedzenie Komisji. Powitał gości i członków Komisji oraz
stwierdził prawomocność posiedzenia na podstawie listy obecności. Porządek obrad został przyjęty
jednogłośnie.
Ad. 5.
• Projekt uchwały w sprawie nazw dróg wewnętrznych w Złotnikach
Przewodniczący Zarządu Osiedla Złotniki Osiedle G. Słowiński – nazwy dróg wewnętrznych
w Złotnikach zostały podane w projekcie uchwały nie takie zaproponowali mieszkańcy. Te nazwy
zostały pomieszane. Proszę, aby w projekcie uchwały znalazły się nazwy ulic zaproponowane przez
mieszkańców osiedla Złotniki Osiedle na zebraniu, które odbyło się 07 listopada 2018 roku.
•

Projekt uchwały w sprawie nazw dróg wewnętrznych w Golęczewie

Przewodniczący M. Bajer – droga w Golęczewie, przy której znajduje się duży zakład firmy
Mercedes. Firma ma taką politykę, że nazywa ulice, przy których znajdują się ich fabryki nazwą:
Gottlieba Daimlera. Zebranie wiejskie odrzuciło tę nazwę. Decydujące zdanie ma tu rada gminy. Na
zebraniu wiejskim nie było przedstawiciela firmy.
Sołtys Wsi Golęczewo P. Majkowski – na zebraniu było 26 osób. Jedna osoba była dominująca
i reszta zabranych poddała się jej argumentacji.
Radna A. Ankiewicz – czy była inna propozycja? Jestem za tą nazwą. Ulica, o której mówimy jest
na skraju Golęczewa. To niewielki ukłon w stronę firmy, a dla niej jest to istotny element
prowadzonej polityki firmy.
Sołtys Wsi Golęczewo P. Majkowski – nie było innej propozycji nazwy.
Z-ca Wójta M. Buliński – tez Państwa zachęcam do przyjęcia tej nazwy. Nie zawsze udaje się
pogodzić zdania wszystkich zainteresowanych. Sytuacja jest specyficzna. Jest to teren aktywizacji

gospodarczej, na którym nie będzie nigdy adresów mieszkalnych. Jest to tez element polityki dużej
marki. Temat jest pilny, bo firma potrzebuje adresu do rejestracji i rozpoczęcia działalności.
Radny W. Majewski – należy szanować wolę mieszkańców.
Radny G. Słowiński – może należy zorganizować dodatkowe spotkanie mieszkańców z inwestorem.
Niech mieszkańcy zaproponują nową nazwę
Sołtys Wsi Golęczewo P. Majkowski – dodatkowe zebranie mija się z celem.
Radny R. Banaszak – zebranie się odbyło. Nie padła propozycja zamienna. Nie ma sensu ponownie
się spotykać.
Radny W. Majewski – składam wniosek o przeniesienie tego projektu uchwały.
Za wnioskiem głosowało 3 radnych, 3 osoby były przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu.
Za nieopiniowaniem projektu uchwały głosowało 4 radnych, 2 osoby były przeciw, 1 osoba
wstrzymała się od głosu.
•

Projekt uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowano jednogłośnie.
•

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXVII/421/17 Rady Gminy Suchy Las z dnia 26
października 2017 r. w sprawie przejęcia zadania zarządzania drogą powiatową nr 2428P w
Golęczewie.

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowano jednogłośnie.
•

Projekt uchwały w sprawie zniesienia podziału obszaru gminy Suchy Las na sektory odbioru
odpadów komunalnych.

Pan M. Świerkowski ZGK Suchy Las – od 2013 roku Gmina Suchy Las podzielona była na dwa
sektory zagospodarowania odpadami. Po latach funkcjonowania okazało się, że sektory nie sa już
potrzebne. Ułatwi to nam pracę. Jest to uzasadnione: 1 sektor, to jeden koszt. Ułatwi to pracę
urzędowi i ZGK.
Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowano jednogłośnie.
•

Projekt uchwały w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz stawki opłaty.

Pan M. Świerkowski ZGK Suchy Las – temat nie jest łatwy. Największy problem sprawia
zagospodarowanie odpadów selektywnych – tworzyw sztucznych. Z Chludowa kontenerami jeździmy
do Ostrowa Wielkopolskiego. Jest odbiór na ul. Meteorytowej w Poznaniu, ale brama dla nas została
zamknięta, bo są zasypani. Firmy zbierające, same szukają punktów odbioru. Koszty są dużo większe
niż w uchwałach przyjmowanych przez rady gmin. Odbiór odpadów zielonych mamy dobry.

•

Projekt oświadczenia w sprawie utworzenia Jednostki Ratownictwa Medycznego w Suchym
Lesie.

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu oświadczenia głosowano jednogłośnie.
•

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy
Suchy Las na lata 2018-2021.

Przewodniczący M. Bajer – jestem z Golęczewa, gdzie jest najwięcej zabytków. W renomowanych
czasopismach można znaleźć artykuły o naszych zabytkach.
Radny Z. Hącia – uważam, że program nie został rzetelnie przygotowany, zawiera on wiele błędów
i luk. Mam cały szereg uwag, a pominięcie elementów krajobrazu i istotnych obiektów uważam za
skandaliczne.
Radny Z. Hącia przedstawił członkom Komisji swoje uwagi do Gminnego Programu Opieki nad
Zabytkami dla Gminy Suchy Las na lata 2018-2021.
Członkowie Komisji złożyli wniosek o zaproszenie na posiedzenie autora Programu.
Wniosek został przyjęty jednogłośnie.
Radna J. Radzięda – skoro widzimy tyle uwag i nieścisłości, to nie możemy pozytywnie
zaopiniować projektu tej uchwały.
Radna A. Ankiewicz – należy wykorzystać wiedzę historyczną naszych radnych i w związku z tym
składam wniosek o wycofanie tego projektu uchwały celem korekty i ponownych prac.
Wniosek został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 6.
Radny Z. Hącia – rozpoczął się remont Starego Baru w Chludowie. Zmiany w kursowaniu autobusu
linii 905 budzą oburzenie wśród mieszkańców, ponieważ wydłużył się przejazd przez wjazd autobusu
do Złotnik. Nikt z nami tego nie konsultował. Chciałbym zaprosić strażaków na Komisję, na której
będziemy omawiali projekt budżetu.
Radna A. Ankiewicz opuściła obrady Komisji o godzinie 11.30.
Członkowie Komisji złożyli wniosek o wyjaśnienie zmian w rozkładzie jazdy autobusów ZKP Suchy
Las.
Wniosek został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 7 - 8.
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.
Protokółowała
Justyna Krawczyk

Przewodniczący KPPOŚiSK
Marian Bajer

