Protokół z posiedzenia Komisji Komunalnej i Ochrony Środowiska
Rady Gminy Suchy Las
z dnia 29.08.2017 roku.

Porządek posiedzenia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otwarcie posiedzenia.
Powitanie gości i członków Komisji.
Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
Przyjęcie porządku posiedzenia.
Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Suchy Las.
Sprawy bieżące.
Wolne głosy i wnioski.
Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1 -4.
Przewodnicząca Komisji Komunalnej i Ochrony Środowiska A. Targońska otworzyła posiedzenie
Komisji w dniu 29.08.2017 roku witając członków Komisji. Następnie Przewodnicząca stwierdziła
prawomocność posiedzenia na podstawie listy obecności. Porządek posiedzenia został przyjęty
jednogłośnie.
Ad. 5.
Przewodnicząca KKiOŚ – zajmujemy się utrzymaniem zieleni na terenie Gminy po raz kolejny. W
tym roku otrzymuję częściej sygnały od mieszkańców, niż w latach poprzednich. Rozumiem, że trawa
nie może być wszędzie jednocześnie skoszona, ale otrzymuję zdjęcia z miejsc, gdzie takie prace byłby
częściej wskazane. Rozmawiałam z p. Radomską, która nie widziała w tym problemu. Ja odbieram tę
sprawę inaczej. Powinniśmy postarać się znaleźć globalną przyczynę i uważam, że koszenie powinno
odbywać się częściej.
Pan D. Torba – terminy koszenie trawy w poboczach zawarte są w regulaminie. Częstotliwość
koszenia nie zmieniła się od paru lat. Problemem w tym roku jest szybkość odrastania trawy, a nie
zbyt mała częstotliwość zawarta w Regulaminie. Trawa w tym roku rośnie bardzo intensywnie.
Regulamin i jego załączniki zmieniają się w momencie, gdy dochodzą nowe ulice i wówczas są one
dopisywane z harmonogramem koszenia. Przy każdym zgłoszeniu (gdy coś nie zostało wykonane)
reagujemy w ten sposób, że jedziemy w teren potwierdzić potrzebę koszenia, a następnie
zawiadamiamy ZGK o takiej potrzebie. Dostaliśmy informację o sposobie gminy Rokietnica na walkę z
przerastaniem trawy na chodniki. Spryskują teren specyfikiem, nie wiemy jakim. Jednak my nie
chcielibyśmy korzystać z takiego rozwiązania.
Przewodnicząca KKiOŚ – może należy zwiększyć środki na koszenie? Ryga obsługiwana jest przez
firmy zewnętrzne i wygląda bardzo dobrze. Może taka droga?
Pan D. Torba – firmy te mają znacznie szerszy zakres prac (regularne przycinanie krzewów,
odchwaszczanie) i częstotliwość. Nie sposób ich porównywać z pracami ZGK. Przewodniczący i sołtysi
bardzo sobie tę współpracę z firmą zewnętrzną chwalą.
Radny W. Korytowski – jesteśmy bardzo zadowoleni z Rygi. Uważam, że ten kierunek powinien być
rozwijany. Prace wykonywane są profesjonalnie i precyzyjnie.

1

Radny G. Łukszo – Panie Damianie, przez ponad miesiąc czekaliśmy na skoszenie traw w kilku
miejscach w Biedrusku. Tereny te były zgłaszane straży gminnej (zgodnie z sugestią Wójta). Z tego co
wiem (na podstawie pism ze Straży Gminnej) monitowała ona wykoszenie wskazanych terenów w
Referacie Komunalnym. Niestety jak już doszło do wykoszenia terenu to okazało się, że wykoszono
działkę tylko w części oraz dodatkowo teren, który do Gminy nie należy. Co więcej byłem w Urzędzie
już po wykoszeniu tego terenu i nie był Pan pewien, które grunty są gminne a które należące do
innych podmiotów (specjalnie sprawdzałem w ewidencji gruntów w Urzędzie gminy do kogo należy,
która działka). Należy przy tym zauważyć, że Biedrusko wciąż się rozrasta – mowa tu o osiedlu Natura
oraz osiedlu Jesionowym. Już w tej chwili jest problem z utrzymaniem zielenie na terenie osiedla
Natura. Dodam, że tereny do wykoszenia były również zgłaszane przez p. Przewodniczącą Magdę
Przystałowską.
Pan D. Torba – Ani razu nie zadzwonił Pan do Referatu z tym problemem. Zgłasza Pan problemy
komunalne tylko na sesji nie podając żadnych konkretów. Miejsce, o którym Pan mówił na początku
wypowiedzi nie było zawarte w regulaminie – zostanie dopisane do regulaminu. Cenimy sobie
współpracę z Sołtysami i Przewodniczącymi w zakresie przekazywania sobie informacji, gdy występuje
jakiś problem. Niestety ta komunikacja na linii Urząd – Biedrusko ostatnio nie wygląda tak jak
powinna. I to jest przykre.
Przewodnicząca KKiOŚ – kto wpisuje nowe tereny do regulaminu?
Pan D. Torba – wpisu dokonuje na bieżąco Referat Komunalny. W przypadku uwagi Pana Radnego w
temacie nieznajomości terenu tłumaczę - Pracownik ZGK wykosił teren, który nie jest gminny. Jednak
chodzą tamtędy mieszkańcy Biedruska i uważam, że ta praca nie poszła na marne.
Przewodnicząca KKiOŚ – nie wszystkie tereny są w regulaminie. Czy brakuje na wykaszanie
pieniędzy, czy jednak ZGK tego nie ogarnia? Może każda miejscowość musiałaby mieć człowieka, który
kontrolowałby aktualny stan.
Radny G. Rewers – w Złotkowie mamy Pana, który jest pracownikiem ZGK, a po godzinach dorabia
sobie na umowę zlecenie pracami komunalnymi.
Pan D. Torba – takie prace odbywają się na terenie całej gminy. Biedrusko jest na tyle specyficzne,
że żadna inna miejscowość nie jest tak podzielona pod względem własności terenu (duża część działek
jest prywatna, mienia wojskowego itp.). ZGK ma dwóch pracowników do objeżdżania placów i ulic.
Objazdy te odbywają się na bieżąco. Nie wyobrażam sobie, aby mogło być inaczej. Jesteśmy do
Państwa dyspozycji i czekamy na sygnały.
Radny K. Pilas – ja zbieram informacje od mieszkańców i przekazuje je Referatowi Komunalnemu.
Nie widzę w tym problemu.
Radny G. Rewers – uważam, że Straż Gminna również powinna włączyć się w te sprawę i
komunikować o tym, co zauważy.
Pan D. Torba – Straż Gminna robi to, ale za rzadko.
Radny K. Pilas – byłem w Zielątkowie i zauważyłem wodę wypływającą z prywatnej działki na
ruchliwą drogę. Zadzwoniłem do Straży Gminnej, żeby postawili tam znaki informujące o zagrożeniu.
Jeśli jest to droga powiatowa, to należy się zwrócić do powiatu o zabezpieczenie.
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Pan D. Torba – Straż dzwoniła do nas w tej sprawie. Sprawa przekazana została do Referatu
ochrony Środowiska. Uszkodzenie drenażu nastąpiło na prywatnej nieruchomości.
Radny P. Tyrka – na terenie Zielątkowa jest ograniczenie do 40 km/h. Nie ma potrzeby ustawiać
znaku: niebezpieczeństwo.
Radny K. Pilas – znak powinien być. Wszyscy to, co się tam dzieje widzą, a nikt nie reaguje. Panie
Damianie proszę to skonsultować z panem Klimczewskim. Co do ZGK, skoro pojawiają się nowe
zadania, to może powołać należy nową spółkę, która zajmie się zielenią? Może należy wymóc na
prezesie powołanie komórki, która zajęłaby się tylko zielenią?
Radny W. Korytowski – nie wyobrażam sobie, żeby jeden człowiek mógł to robić. To musi być cała
ekipa. Nie ulega wątpliwości, że ZGK ma bardzo dużo pracy.
Radny G. Łukszo – Po to mamy Spółkę aby realizowała te zadania. Jednak w natłoku prac i
niemożności ich wykonania może powinni zawnioskować o zwiększenie budżetu oraz przenieść cześć
prac na podwykonawców – Biedrusko np. robi firma Hydroterm.
D. Torba – raz jeszcze podkreślę, (żeby mnie Pan Radny dobrze zrozumiał). Referat Komunalny prosi
o informację telefoniczną lub mailową w przypadku, gdyby coś nie było zrobione, a nie o
kontrolowanie wszystkich prac na terenie Osiedla.
Dyskusję przerwała Straż Pożarna informując zebranych o potrzebie natychmiastowego opuszczenia
budynku Urzędu. Kontynuacja posiedzenia odbyła się poza budynkiem Urzędu.
Radny W. Korytowski – chciałbym wyraźnie powiedzieć, że moja współpraca z Referatem
Komunalnym układa się znakomicie.
Przewodnicząca KKiOŚ – ja również jestem tego zdania.
Ad. 6 – 8.
Głosowanie nad projektami uchwał na najbliższą sesje Rady Gminy:
 Projekt uchwały w sprawie zmiany „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Suchy Las”.
Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie jednogłośnie.
 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie gminy Suchy Las do partnerstwa
w celu realizacji wspólnego projektu pn.: „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin:
Rokietnica, Puszczykowo, Suchy Las” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014-2020. Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie
jednogłośnie.
 Projekt uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody. Komisja zaopiniowała projekt
uchwały pozytywnie jednogłośnie.
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Sporządziła:
Justyna Krawczyk

Przewodnicząca KKiOŚ:
Agnieszka Targońska

3

