Protokół z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego,
Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych
Rady Gminy Suchy Las
z dnia 17.12.2018 r.
Porządek posiedzenia:
1. Powitanie członków komisji i gości.
2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie/niestwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad /głosowanie/.
4. Kierownik Wiesław Orczewski z Referatu Ochrony Środowiska przedstawi główne zagrożenia
środowiska w Gminie Suchy Las: miejsca, rodzaje zagrożeń, przeciwdziałania (krótko).
5. Omówienie projektów uchwał, zgodnych z celami i zadaniami Komisji, na sesję Rady Gminy Suchy
Las 18.12.18 r.
6. Komunikaty i wolne głosy.
Ad. 1 – 3.
Przewodniczący Komisji M. Bajer otworzył posiedzenie Komisji PP,OŚiSK. Powitał członków
Komisji i gości oraz stwierdził prawomocność posiedzenia na podstawie listy obecności. Sześciu
członków Komisji obecnych. Nieobecna radna A. Ankiewicz. Porządek posiedzenia został przyjęty
jednogłośnie.
Ad. 4.
Na wstępie oddano głos p. Bobrowskiemu – autorowi Gminnego Programu Opieki nad
Zabytkami dla Gminy Suchy Las na lata 2018-2021. Pan Bobrowski krótko przypomniał historię
powstawania Programu. Podziękował radnym Z. Hąci i M. Bajerowi za złożone uwagi. Część z nich
została uwzględniona w poprawionym projekcie uchwały. Pan Bobrowski wyjaśnił, że nieprzyjęcie
uchwały na najbliższej sesji spowoduje, że Program będzie należało napisać od nowa, a całą procedurę
uzgadniania z konserwatorem zabytków powtórzyć.
Głosowania w sprawie projektu uchwały – jednogłośnie, 6 głosami za przyjęciem projektu.
W dalszej kolejności przekazano głos Kierownikowi Referatu Ochrony Środowiska p. W.
Orczewskiemu, który wskazał poniższe zagrożenia środowiska w gminie Suchy Las:
- w południowej części gminy – składowisko odpadów i odór ze składowiska – trwa rekultywacja
kwatery P3; od 2017 r. trwa ścisła współpraca w tej sprawie z ZZO; mieszkańcy są informowani o
powodach uciążliwości odorowej;
- biokompostownia na terenie Poznania leżąca przy granicy z gminą – uruchomiono przyjmowanie
odpadów zielonych i kuchennych. Instalacja nie była w stanie przetworzyć latem uciążliwości
odorowych. Będzie budowana hala przyjęć, która częściowo ograniczy negatywne skutki;
- badania jeziora glinowieckiego pod kątem zanieczyszczenia – badania nie wykazały zagrożeń dla
środowiska;
- jakość powietrza – gmina zamontowała czujniki jakości powietrza na budynku Urzędu Gminy oraz
Szkoły w Chludowie. Można sprawdzić chwilową jakość powietrza lub stan w ciągu doby. Stan

powietrza można sprawdzić na stronie panel.syngeos.pl. Zakres czujników, to 2 km. W ramach
Metropolii Poznań zostaną zamontowane czujniki na budynkach pozostałych szkół;
- wprowadzono działania, by wyeliminować nielegalne spalanie śmieci. Straż Gminna została
wyposażona w kubełki do pobierania popiołu z paleniska, które wysyłane są do analizy. Za
wykroczenie mieszkaniec karany jest grzywną w wysokości 500 zł;
- uciążliwości odorowe w Chludowie w związku z powstawaniem chlewni – działania zmierzają do
pogodzenia interesów mieszkańców i hodowców tak, by nie doprowadzić do konfliktu społecznego;
- Rów Złotnicki – kontrolowany jest wypływ z terenu gminy – stan wody jest dobry albo bardzo dobry.
Dwa zbiorniki czyszczą wodę płynąca do Jeziora Strzeszyńskiego. Rów jest przez większość czasu
suchy;
- nielegalne wysypiska śmieci – są od razu usuwane, jest ich zdecydowanie mniej, niż w poprzednich
latach.
Ad. 5.
Komisja omówiła następujące projekty uchwał:
- uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenie przystanków komunikacyjnych, których
właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Suchy Las oraz warunków i zasad korzystania z tych
przystanków
Komisja dyskutowała nad sensownością umiejscowienia przystanku autobusowego przy ul.
Dworcowej w Złotnikach. Brakuje koordynacji między czasem przyjazdu pociągów i autobusów.
Radny Z. Hącia stwierdził, że nie widzi sensu w wydłużaniu trasy autobusów 904 i 905. Wicewójt
wyjaśnił, że 4 autobusy zostały zakupione w ramach projektu, którego partnerem jest ZKP Sp. z o.o.
W projekcie wskazano konkretne linie dla nowych autobusów, w tym węzeł przy ul. Dworcowej. Urząd
Marszałkowski wyraził zgodę na niepuszczanie autobusów tą trasą, dopóki węzeł nie był gotowy. Po
wybudowaniu węzła, zgody już nie wyrażono. W takim stanie rozkład jazdy będzie do momentu
uruchomienia Kolei Metropolitalnej. Wówczas rozkład autobusów zostanie skorelowany z rozkładem
pociągów.
Głosowanie – 4 głosy za, 2 głosy wstrzymujące.
- uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą
środków komunikacji elektronicznej
Głosowanie – 5 głosów za, 1 głos wstrzymujący.
- uchwała w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
Głosowanie – jednogłośnie, 6 głosów za.
- uchwała w sprawie drogi wewnętrznej w Złotkowie
Głosowanie – 4 głosy za, 2 głosy przeciw.

Radny R. Banaszak poinformował o nowym projekcie uchwały, który zostanie wprowadzony
do porządku sesji – nadanie nazwy ronda w Biedrusku „31 grudnia 1918 r.”.
Głosowanie: jednogłośnie, 6 głosów za.
Ad. 6.
Przewodniczący Komisji poinformował, że najbliższe posiedzenie odbędzie się 29 stycznia
2019 r. w godzinach porannych. Dyskutowano na temat godzin zwoływania Komisji. Radny Z. Hącia
zaznaczył, że posiedzenia powinny odbywać się w godzinach popołudniowych, by umożliwić
mieszkańcom udział w spotkaniach. Radny R. Banaszak dodał, że jeżeli Komisja planuje zaproszenie
kierowników na posiedzenie, to powinna robić to w godzinach pracy, by uszanować czas wolny tych
osób. Przewodniczący Komisji stwierdził, że można elastycznie podchodzić do godzin rozpoczęcia
posiedzenia.
Radny W. Majewski złożył wniosek formalny o wysyłanie wraz z terminem Komisji również
porządku posiedzenia. Dodał, że był to dobry zwyczaj w poprzedniej kadencji. Poprosił również o
informowanie, którymi projektami uchwał będzie zajmować się Komisja.
Radny W. Majewski poinformował, że otrzymał do swojej skrzynki na listy anonim w sprawie
nabycia samochodu dla Straży Gminnej. Samochód jest w kolorze białym, a zgodnie z
obowiązującymi przepisami powinien mieć kolor srebrny. Radny zawnioskował o skierowanie do
Wójta pisma z prośbą o wyjaśnienie powodu zakupu samochodu dla Straży Gminnej w kolorze
niezgodnym z przepisami.
Przewodniczący Komisji zaznaczył, że nie ma w Regulaminie Rady Gminy zapisu o
konieczności wcześniejszego wysyłania porządku posiedzenia, ale postara się to robić.
Na tym posiedzenie Komisji zakończono (godz. 16.40).
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