Protokół z posiedzenia Komisji Komunalnej i Ochrony Środowiska
Rady Gminy Suchy Las
z dnia 18.01.2018 r.

Porządek posiedzenia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otwarcie posiedzenia.
Powitanie gości i członków Komisji.
Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
Przyjęcie porządku posiedzenia.
Opiniowanie uchwał na najbliższą sesję Rady Gminy.
Spotkanie z sołtysem Wsi Jelonek – Markiem Dłużewskim.
Sprawy bieżące.
Wolne głosy i wnioski.
Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1 - 4.
Przewodnicząca Komisji Komunalnej i Ochrony Środowiska A. Targońska otworzyła
posiedzenie Komisji w dniu 18.01.2018 r. witając gości oraz członków Komisji.
Następnie Przewodnicząca stwierdziła prawomocność posiedzenia na podstawie listy
obecności. Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 5.
Przewodnicząca KKiOŚ przedstawiła projekt uchwały w sprawie Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Suchy Las w 2018r.
Przewodnicząca KKiOŚ – czy ta uchwała różni się od uchwały zeszłorocznej?
Z-ca Wójta M. Buliński – niewiele różni się od poprzedniej. Weterynarz z Chludowa
nie jest zainteresowany obsługą weterynaryjną. Zaistniała możliwość czipowania
kotów, choć nie ma takiego obowiązku ustawowego. Uchwała jest zgodna z opinią
sanepidu.
Radny K. Pilas – jaką mamy stawkę do schroniska w Skałkowie?
Z-ca Wójta M. Buliński – działamy w ramach limitu i go nie przekraczamy. Limit
zapewnionych miejsc w schronisku, to 21. Po jego przekroczeniu obowiązuje dopłata.
Radny K. Pilas – co będzie, jeśli ktoś zapłaci podatek za psa?
Z-ca Wójta M. Buliński – będziemy zwracać, podobnie jak nadpłatę za podatek. W
gazecie ukażą się obowiązki właścicieli psów i informacja o likwidacji podatku za psa.
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M. Dłużewski – w 2017 roku wyłowionych zostało 116 psów. Do schroniska
przekazano 17 psów, pozostałe trafiły do właścicieli. Jeśli sytuacja się powtarza, to
właściciele otrzymują kary mandatowe.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie jednogłośnie.
Ad. 6.
Przewodnicząca KKiOŚ – gościmy dziś sołtysa Wsi Jelonek, pana Marka
Dłużewskiego. Proszę o informacje na temat potrzeb miejscowości Jelonek.
M. Dłużewski wymienił sprawy dotyczące miejscowości Jelonek:
• brak wyznaczonego lewoskrętu z ul. Obornickiej w ul. Topolową jadąc w
kierunku Obornik,
• brak oświetlenia na skrzyżowaniu ulic Topolowa/Sosnowa. Jest to ciąg pieszy –
bardzo ciemny i niebezpieczny po zapadnięciu zmroku,
• zbyt mała ilość koszy na śmieci i pojemników na nieczystości po psach.
Przewodnicząca KKiOŚ – czy lampa solarna wystarczy?
M. Dłużewski – myślę, że tak - jednak zimą jest dłużej ciemno i taka lampa może nie
pomóc. Trzeba też pomyśleć o przejściu z ul. Topolowej na os. Grzybowe, aby było
ono bezpieczne.
Posiedzenie KKiOŚ opuściła Pani Przewodnicząca. Przewodnictwo nad posiedzeniem
przejął radny K. Pilas.
Radny K. Pilas – co z odśnieżaniem chodników?
Z-ca Wójta M. Buliński – są różne orzeczenia w tej sprawie. Według nas należy
odśnieżać również ten chodnik, który nie przylega bezpośrednio do posesji. Wówczas
on również służy nieruchomości, która jest przy nim.
Radny K. Pilas – zwracam się do Straży Gminnej w sprawie bujnej roślinności.
Prosiłem, aby z automatu w obowiązkach SG było przedstawianie raportu o
konieczności przycinania roślin na danej ulicy.
M. Dłużewski – jest to wykonywane łącznie z dokumentacją fotograficzną. Było
spotkanie w sprawie bezpieczeństwa i Pan Klimczewski poinformował jedynie o 4
uwagach wniesionych przez SG. Zacząłem więc masowo pisać, żeby mieć dowód, że
SG uwagi przekazuje.
Radny K. Pilas – przekazuję informuję o niebezpiecznym miejscu, jakim jest teren
przy ul. Stefańskiego po tartaku w Suchym Lesie. Bawią się tam dzieci i przebywa
„menelstwo”. Były tam już dwa pożary.
Z-ca Wójta M. Buliński – teren kontrolowany był przez PINB i nie stwierdzono
niebezpieczeństwa.
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Radny K. Pilas – zapraszam Pana Wójta do środka. W środku budynku rosą już 20letnie sosny. Boję się, że tam może dojść do tragedii.
Gdzie będzie przejście pieszo – rowerowe przez tory na trasie Poznań-Piła?
Z-ca Wójta M. Buliński – przejście pieszo – rowerowe przez tory na trasie PoznańPiła będzie na terenie parafii Podolany, zabezpieczone rogatkami ze światłami.
Realizacja 2018/2019 metodą „zaprojektuj i wybuduj”.
Radny K. Pilas – jest to rezerwowy teren dla przepompowni w razie wylania się
fekaliów.
Ad. 7 - 9.
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.
Sporządziła:
Justyna Krawczyk

Przewodnicząca KKiOŚ:
Agnieszka Targońska
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