Protokół z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego,
Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych
Rady Gminy Suchy Las
z dnia 20.02.2019 roku.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Powitanie przybyłych na posiedzenie Komisji.
3. Stwierdzenie ważności posiedzenia Komisji.
4. Zatwierdzenie porządku obrad.
5. Spotkanie z Komendantem Komisariatu Policji w Suchym Lesie.
6. Opiniowanie uchwał na najbliższą sesje.
7. Sprawy bieżące.
8. Wolne głosy i wnioski.
9. Zakończenie posiedzenia.
Ad. 1 – 4.
Przewodniczący KPPOŚiSK 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.
Kierownik Ogniwa Prewencji Komisariatu w Suchym Lesie sierż. szt. Dominik Krawniak przedstawił
sprawozdanie z działań policji za ubiegły rok:
•

zatrzymani sprawcy przestępstw - 49 w tym, z art 279KK - 2, art 278KK - 8, art. 157 i art.
158 KK - 1,

•

nietrzeźwych kierujących - 8,

•

przestępstw narkotykowych - 5

•

liczba zdarzeń/interwencji - 2015

•

doprowadzenia do Izby wytrzeźwień - 34

•

liczba zgłoszonych przestępstw - 105 (spadek o 29)

•

liczba zgłoszonych kradzieży - 74 (spadek o 30)

•

kradzieże pojazdów - 14 (spadek o 13)

•

liczba włamań - 13 (spadek o 4)

Radna A. Ankiewicz – ile mieliście efektywnych ukarań? Jak jest efektywność policji?
Kierownik sierż. szt. D. Krawniak – po ustaleniu sprawcy, nie mamy już zwrotnej informacji o
ukaraniu.
Radna A. Ankiewicz – proszę na kolejne spotkanie procentowo – ile zdarzeń i ilu udało się ustalić
sprawców.
Kierownik sierż. szt. D. Krawniak – kradzieże zdarzają się nadal. Prognozowana przestępczość
szacowana jest na podstawie poprzednich lat. Służby są teraz kierowane często na os. Grzybowe w
związku ze zmianą organizacji ruchu. Jest wystawianych wiele mandatów. Patrol stoi też w Jelonku
tam, gdzie w zeszłym roku wydążył się wypadek śmiertelny. Zdarzają się kierowcy nietrzeźwi.
Młodzież – mieliśmy 5 wniosków do sądu o czyny demoralizujące. Odbywają się też prelekcje i
pogadanki w szkołach.
Radny R. Banaszak – czy w Gminie są miejsca szczególnie wymagające monitoringu?
Kierownik sierż. szt. D. Krawniak – os. Poziomkowe nie jest monitorowane, a dochodzi do
kradzieży samochodowych i okołosamochodowych. Generalnie osiedla domów jednorodzinnych w
całej gminie są narażone na większą przestępczość. Są to duże skupiska ludzkie, bardziej podatne
na różne rodzaje wykroczeń.
Radny R. Rozwadowski – czy macie informację o rzekomym aucie jeżdżącym po Suchym Lesie i
nagabującym dzieci, żeby wsiadły do samochodu?
Kierownik sierż. szt. D. Krawniak – tak, zgłoszenie zostało przekazane do prac operacyjnych.
Radny R. Banaszak – jak wygląda sprawa płatnych patroli?
Kierownik sierż. szt. D. Krawniak – w zeszłym roku starczyło pieniędzy na „styk”. Dwa patrole
przydały się jeszcze na zabezpieczenie obchodów 1 listopada. Z pewnością mają one bezpośredni
wpływ na spadek przestępczości w gminie.
Radna J. Radzięda – mówił Pan, że zabezpieczacie Dni Gminy i inne imprezy, uroczystości również
z płatnych patroli. Czy nie wystarczy wówczas tylko obecność Straży Gminnej?

Kierownik sierż. szt. D. Krawniak – trudno mi się wypowiadać na temat Straży Gminnej. 50 %
naszego zespołu zabezpieczało Dni Gminy. Gdyby Straż Gminna włączyła się w tę imprezę aktywnie,
to moglibyśmy nasze działania skierować w innych kierunkach.
Radna J. Radzięda – a jaki jest Wasz udział w Turnieju Tańca?
Kierownik sierż. szt. D. Krawniak – jest to impreza masowa, przepisy nakazują maksymalne
zabezpieczenia. Im więcej policjantów w danym miejscu, tym mniejsze chęci do popełnienia
przestępstwa. Istotny jest również odbiór społeczny – poczucie bezpieczeństwa.
Radna A. Ankiewicz – z informacji Komendanta wiem, że Straż jest na imprezach. Jak jest u Was
z nocnymi zmianami?
Kierownik sierż. szt.. D. Krawniak – zapewniamy 24 godzinną ciągłość służby 7 dni w tygodniu.
Na każdej zmianie jest dwóch funkcjonariuszy mogących obsłużyć interwencję. W nocy zdarzeń jest
nie wiele.
Radna A. Ankiewicz – najbardziej niepokojące są nocne włamania i głośnie driftingi. Wszyscy je
słyszą, a one wciąż są. Może należy przekierować płatne patrole na nocne pełnienie służby. Rada
Gminy przydzieliła pieniądze na dodatkowe patrole.
Radny W. Majewski – w poprzedniej kadencji wprowadziliśmy w Komisji Bezpieczeństwa zasadę,
że Straż Gminna przedstawiała sprawozdanie z działań. Na jakiej podstawie Pani Przewodnicząca (A.
Ankiewicz) mówi o pełnej obsadzie, skoro strażników jest tylko 2 – 3? Udział Straży Gminnej w
różnych wydarzeniach jest bardzo wątpliwy, czego potwierdzeniem były spotkania Komendantów na
posiedzeniach K.B.iP.P. w minionej kadencji. Czy policja po zmianach organizacyjnych na ul.
Obornickiej monitoruje ruch na tej ulicy? Proszę zwrócić uwagę na płynność ruchu. Na to, co było
wcześniej, a to co dzieje się teraz. Czy sygnalizacja jest dobrze zsynchronizowana i czy przy
przebudowie skrzyżowania Obornicka/Nektarowa, zastosowano inteligentną sygnalizację świetlną?
Kierownik sierż. szt. D. Krawniak – 2 x dziennie patrol na stałe z oddziaływaniem prewencyjnym
i wyrywkowo sprawdzają kierowców. Dzielnicowi stoją również w ramach oddziaływania
prewencyjnego

na

ul.

Alejowa/Bogusławskiego,

skrzyżowanie

z

ul.

Forteczną,

ul.

Obornicka/Łagiewnicka i K11 w Chludowie. Jesteśmy w stałym kontakcie z p. Klimczewskim z Urzędu
Gminy. Myślę, że pytanie o ustawienie sygnalizacji świetlnej, to pytanie do zespołu – grupy

zadaniowej, który jest przy p. Wójcie i ma comiesięczne spotkania. Tam poruszane są sprawy zmian
i płynności ruchu.
Radna A. Ankiewicz – kto odpowiada za usuwanie wraków z terenu Gminy?
Kierownik sierż. szt. D. Krawniak – Straż Gminna przekierowuje to do nas, tłumacząc się, że nie
ma wglądu w CEPIK. Straż Gminna ma w zakresie obowiązków dbanie o porządek w ruchu. Jeśli my
zajmiemy się wrakami, to już nie będzie nas na służbie w rejonie, której oczekują mieszkańcy. W
Poznaniu to Straż Miejska zajmuje się sprawą wraków.
Radna J. Radzięda – chciałabym zaznaczyć, że od momentu zmiany Komendanta Policji i objęcia
tego stanowiska przez Komendanta Sierżanta, wyraźnie zmieniło się funkcjonowanie komisariatu i
podejście do mieszkańców.
Ad. 6.
•

Projekt uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Suchy Las w 2019 r.

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie jednogłośnie.
Ad. 7.
Radna A. Ankiewicz poinformowała członków o dodatkowym projekcie uchwały, który zostanie
przedstawiony na najbliższej sesji.
Mieszkaniec – na terenie Gminy są sygnalizatory świetlne, które nie podlegają Gminie.
Radna A. Ankiewicz – Komisja może złożyć wniosek o przekazanie tych sygnalizacji w zarząd.
Radny W. Majewski – czy p. Przewodniczący złożył zapytanie dotyczące białego pojazdu Straży
Gminnej, o którym mówiłem na jednej z poprzednich Komisji?
Przewodniczący M. Bajer – nie, nie złożyłem.
Radny W. Majewski – proszę wrócić do protokołu i złożyć zapytanie. W BIP-ie nasz plan roczny
nie zgadza się ze stanem faktycznym. Należałoby to poprawić, aby uniknąć pomyłek w terminach
posiedzeń Komisji.

Przewodniczący M. Bajer – zgadzam się z Panem.
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Protokółowała:
Justyna Krawczyk

Przewodniczący KPPOŚiSK:
Marian Bajer

