
 

1 

 

Protokół Nr 15/2/2016 

Komisja Praworządności – 22 lutego 2016 rok 

 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Piotr Majewski – Przewodniczący Komisji Praworządności. 

Obecni jak w załączonej liście obecności. 

Nieobecny: 

Pan Robert Pytka. 

 Ad. 1 

Pan Piotr Majewski stwierdził na podstawie listy obecności prawomocność obrad i otworzył 

posiedzenie. 

Ad. 2 

Pan Piotr Majewski  przedstawił projekt porządku obrad: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Informacja o stanie bezpieczeństwa w mieście. 

4. Przyjęcie sprawozdania z działalności Straży Miejskiej za 2015 rok. 

5. Sprawy różne, wnioski Komisji. 

6. Zamknięcie obrad. 

Głosowano: 4 „za” – jednogłośnie. 

 

Ad. 3 

Obecny na posiedzeniu Pan Arkadiusz Strugała – Komendant Straży Miejskiej przedstawił radnym 

szczegółowa informację o pracy Jednostki: 

Zwrócił uwagę między innymi na: 

- specyfikę pracy Straży Miejskiej szczególnie jeśli chodzi o wezwania mieszkańców do różnych 

zdarzeń, 

- 1500 przeprowadzonych kontroli porządku i czystości w mieście, 

- 127 interwencji w sprawie bezdomnych zwierząt, 

- 132 interwencje zakłócania porządku przez osoby nietrzeźwe, 

- kontrole miejsc przebywania osób bezdomnych, 

- współpracę z Policją w wykonywaniu zadań. 

Ponadto Straż Miejska zabezpiecza imprezy masowe odbywające się w mieście, uczestniczy w 

lekcjach poglądowych dla przedszkoli i szkół. 

Jednostka była kontrolowana przez Urząd Wojewódzki – „nie wniesiono uwag do naszej pracy” 

Pan Piotr Majewski złożył na ręce Komendanta podziękowanie dla wszystkich Strażników za ich dobrą 

i potrzebną  pracę. 

 

Ad. 4. 

Przyjęcie sprawozdania z działalności Straży Miejskiej za 2015 rok. 

Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem i nie wniosła uwag. 

 

Ad. 5 

Pan Piotr Majewski przekazał radnym projekt uchwały w sprawie powołania Rady Seniorów, poprosił 

o zapoznanie się i wyrażenie opinii i uwag na następnym posiedzeniu w dn. 26.02. o godz. 14-tej 
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WNIOSKI KOMISJI: 

Radna Wiesława Sabat – w ślad za złożoną interpelacją - prosi o zainstalowanie  dla potrzeb Straży 

Miejskiej – kamery wizyjnej na budynku Rynek 6. 

Komisja jednomyślnie poparła wniosek Radnej. 

Komisja Praworządności zwraca się z prośbą do Burmistrza o sformalizowanie akcji wyłapywania 

bezdomnych psów, w związku z brakiem odpowiedniego sprzętu i przeszkolenia ludzi w tym zakresie. 

Komisja widzi potrzebę odpowiedniego zorganizowania parkingu przy ul. Browarnej. W związku z 

dużą ilością pojazdów parkujących na trawnikach (szczególnie w soboty) istnieje potrzeba 

zamontowania barierek ograniczających teren parkowania. 

Komisja jednogłośnie – 4 głosy „za” – przyjęła powyższe wnioski. 

 

Ad. 6 

Pan Piotr Majewski stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie komisji. 

Piotr Majewski 

Przewodniczący komisji Praworządności 

Protokołowała: Renata Tkacz 

 


