Protokół z posiedzenia
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
Rady Gminy Suchy Las, dnia 27.01.2015 r., godz. 15:30, Urząd Gminy Suchy Las
Protokół nr 02/KB i PP/2015
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie ważności posiedzenia.
3. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Komisji w dniu 5.01.2015 r.
4. Podział zadań na 2015 r. – współpraca zewnętrzna.
5. Omówienie planu pracy Komisji na rok 2015.
6. Wolne głosy i wnioski.
7. Zamknięcie posiedzenia.
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego W. Majewski otworzył posiedzenie Komisji w
dniu 27.01.2015 r. o godz. 16:10, witając członków Komisji oraz gości. Następnie Przewodniczący stwierdził
prawomocność posiedzenia na podstawie listy obecności – trzech członków Komisji obecnych. W trakcie
posiedzenia dotarł radny D. Matysiak. W posiedzeniu Komisji uczestniczył również mieszkaniec Suchego Lasu Pan
P. Weis.
Komisja jednogłośnie, trzema głosami za przyjęła powyższy porządek posiedzenia oraz protokół
z poprzedniego posiedzenia.
W pierwszej części posiedzenia Przewodniczący Komisji zaproponował podział zadań dla członków komisji,
przy współpracy zewnętrznej w 2015 roku:
- Radna Urszula Ćwiertnia – współpraca z Urzędem Gminy oraz jej jednostkami,
- Radny Zbigniew Hącia – współpraca ze Strażą Gminną,
- Radny Ryszard Tasarz – współpraca z Policją,
- Radny Dariusz Matysiak – współpraca ze Strażą Pożarną.
Następnie Przewodniczący Komisji szczegółowo omówił plan pracy i harmonogram posiedzeń Komisji na 2015
rok.
W dalszej części posiedzenia członkowie Komisji wysłuchali i zapoznali się z materiałami przedstawionymi
przez
mieszkańca
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Lasu
Pana
Piotra
Weisa,
dotyczącymi
utrudnień
i zagrożeń w ruchu pieszym oraz samochodowym w jednostce pomocniczej Suchy Las-Wschód – rejon ulic:
Meteorytowej, Dębowej, Podjazdowej, Leśnej i Jaśminowej. Członkowie Komisji postanowili, że uwzględnią
przedmiotowe materiały w dalszej pracy Komisji.
Podczas dyskusji nad sprawami bieżącymi członkowie Komisji podjęli następujące wnioski, dotyczące
poprawy bezpieczeństwa na terenie Gminy:
- zmiana organizacji ruchu na ulicy Złotnickiej wraz z budową brakującego chodnika i przejścia dla pieszych do
ulicy Krzemowej w kierunku NTPP;
- zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Szkółkarskiej i Borówkowej – co ma skutkować powstaniem
przejścia dla pieszych na ulicy Szkółkarskiej;
- podjęcie działań związanych z budową ulicy Pigwowej, wraz z pętlą autobusową w Złotnikach Osiedlu.
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Zarządów Osiedli oraz służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo mieszkańców
i ustalili listę gości na lutowe posiedzenie Komisji.
Ponadto Radny R. Tasarz poprosił członków Komisji o bieżące monitowanie sprawy związanej
z przebudową skrzyżowania ulic W. Bogusławskiego i Rolnej w Suchym Lesie.
W związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący W. Majewski zamknął posiedzenie Komisji w
dniu 27.01.2015 r., o godz. 17:30.
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