Protokół z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego,
Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych
Rady Gminy Suchy Las
z dnia 22.05.2019 roku.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Powitanie przybyłych na posiedzenie Komisji.
3. Stwierdzenie ważności posiedzenia Komisji.
4. Zatwierdzenie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzeń Komisji.
6. Spotkanie z Komendantem Straży Gminnej w Suchym Lesie.
7. Opiniowanie projektów uchwał przygotowanych na najbliższą sesję.
8. Sprawy bieżące.
9. Wolne głosy i wnioski.
10. 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.
Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji został przyjęty 5 głosami za, 2 osoby wstrzymały
się od głosu.

Ad. 6.
Komendant Straży Gminnej przedstawił członkom Komisji sprawozdanie z działań Straży
Gminnej za rok 2018:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ilość pełnionych służb – 1841.
Ilość przepracowanych godzin - 14518.
Wylegitymowano 614 osób.
Zastosowano środek oddziaływania wychowawczego w świetle art.41 KW - 436 osób.
Nałożono 77 grzywien mandatowych.
Skierowano 17 wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego.
Ujawniono 11 przestępstw - materiały przekazano do Prokuratury bądź Policji.
Skierowano 171 uwag do różnych instytucji i podmiotów.
Zrealizowano 67 patroli rowerowych.
Przeprowadzono 192 kontrole posesyjne, w trakcie których ujawniono 31
nieprawidłowości w spalaniu niedozwolonych materiałów nakładając 24 grzywny
mandatowe.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Zabezpieczono 39 miejsc zdarzeń do czasu przybycia odpowiednich służb.
Zamontowano 112 razy foto-pułapkę w miejscach zagrożonych.
Zrealizowano 1818 interwencji.
Odłowiono 68 psów.
Udzielono 139 asyst różnym podmiotom.
Udzielono pomocy 42 osobom w uruchamianiu pojazdów w okresie zimowym.
Udzielono 19 osobom pierwszej pomocy przedlekarskiej (poszkodowani w kolizjach,
wypadkach i pracach domowych].
Zabezpieczono 8 przemarszów zorganizowanych grup młodzieży.
Zrealizowano 861 patroli szkolnych.
Przeprowadzono 23 spotkania z dziećmi i młodzieżą (udział w zajęciach karty
rowerowej, zasad zachowania, wpływu używek na organizm, poruszania się w ruchu
drogowym).
Zabezpieczono 24 miejsca odłowu zwierząt dziko żyjących.
W trakcie służb zabezpieczono 12 rowerów, które przekazano właścicielom.
Odnaleziono 32 dokumenty i inne przedmioty, które zwrócono właścicielom.
Przewieziono 14 osób do miejsc zamieszkania lub Izby Wytrzeźwień.
Usunięto 113 padlin z ciągów komunikacyjnych.
Usunięto 14 wraków pojazdów.
Przeprowadzono 26 kontroli punktów handlujących alkoholem.
Przeprowadzono 4 postępowania odbioru psów od właścicieli z uwagi na brak nadzoru
i agresywność zwierząt
Strażnicy nadzorowali 11 miejsc usunięcia rojów niebezpiecznych owadów.
Przeprowadzono 26 akcji udzielania pomocy weterynaryjnej rannym zwierzętom.

Radna A. Ankiewicz – czy zostały nałożone mandaty dotyczące spalania niedozwolonego
opału? Nie pokrywa się to z przedstawionymi danymi.
Komendant M. Dłużewski – nie pokrywa się, ponieważ nie wszyscy zgodzili się przyjąć
mandat. Wówczas sprawa kierowana jest do sądu.
Radna A. Ankiewicz – prośba o częstsze patrole pumptracku. Jest tam wyraźny problem z
krosowcami.
Radny Z. Hącia – czy Straż Gminna ma obowiązek zwracania uwagi na np. składowanie
śmieci przed sklepem Żabka w Chludowie? Na ul. Golęczewskiej jest potężna dziura.
Komendant M. Dłużewski – na właściciela został nałożony mandat 200 zł. Właściciel
umieszcza pojemniki tam, gdzie ZGK ma problem z dotarciem. Dopiero po wyciągnięciu
pojemnika zza budynku, ZGK może go opróżnić. Będziemy to obserwować. Dziury w ulicy
zostały zgłoszone do Referatu Komunalnego, będą one załatane przy ogólnej akcji łatania
dziur.
Radny R. Banaszak – w Biedrusku zostały odwołane dyżury Straży Gminnej, dlaczego? W
jakich godzinach pracujecie? Czy pojawiacie się w Biedrusku?

Komendant M. Dłużewski – przez trzy lata strażnicy gminni pełnili dyżury w Biedrusku.
Przez cały ten okres pojawiła się u nich jedna osoba. Wniosek był taki, że strażnicy w tym
czasie nie byli w terenie. Teraz czas pracy jest następujący: pn – pt 6.00 – 14.00, 14.00 –
22.00, sob. 10.00 – 18.00. Po dniach gminy chcemy wprowadzić 3 zmianowość, która potrwa
do jesieni. Umożliwi to fakt, że do pracy przyjdzie nowy strażnik na miejsce wakatu. Nie ma
dnia i zmiany, żeby patrol Straży Gminnej nie był w Biedrusku.
Komendant poinformował również, że znane są mu tematy dotyczące:
•
•
•

parkowania pracowników wojska i blokowania miejsc parkingowych w Biedrusku,
wraków samochodów stojących przy ul. Truskawkowej i Jeżynowej w Suchym Lesie –
zostaną wywiezione,
Przyczepy kempingowej przy placu zabaw w Suchym Lesie.

Ad. 7.
• Projekt uchwały w sprawie uzgodnienia prac pielęgnacyjnych na pomniku przyrody.
Kierownik W. Orczewski omówił temat projektu uchwały.
Projekt został przyjęty pozytywnie jednogłośnie.

•

Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji na budowę oraz renowację ścieżek
spacerowych na terenie parku Zespołu Pałacowo-Parkowego - zabytku w miejscowości
Biedrusko.
Projekt został przyjęty pozytywnie 6 głosami za, 1 osoba wstrzymała się od głosu.
Ad. 8.
Przewodniczący M. Bajer – zaproponujemy przesunięcie konkursu „Bezpieczne wakacje”.
Termin wyznaczymy na II połowę września.
Radna A. Ankiewicz – wnioskuję o komisję wyjazdową na wysypisko śmieci.
Przewodniczący M. Bajer – powiadomię ZZO o terminie.
Ad. 9 - 10.
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.
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