
Protokół Nr 4/3/2011 
z posiedzenia Komisji Praworządności 

w dniu 25 lutego 2011 roku 
 
 
 Posiedzeniu przewodniczył Pan Piotr Majewski – Przewodniczący Komisji 
Praworządności. 
Obecni, jak w załączonej liście obecności. 
 
Ad. 1 
 Pan Piotr Majewski – Przewodniczący Komisji stwierdził na podstawie listy obecności 
prawomocność obrad i otworzył posiedzenie. 
 
Ad. 2 
Przewodniczący obrad przedstawił porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku na terenie miasta Sandomierza. 
4. Analiza stanu bezpieczeństwa  przeciwpoŜarowego w Sandomierzu. 
5. Sprawozdanie z działalności StraŜy Miejskiej. 
6. Informacja z zakresu działania ZKOC. 
7. Zamknięcie obrad. 
Komisja  jednogłośnie przyjęła przedstawiony porządek obrad. 
 

Ad. 3 
 Pan Piotr Majewski poprosił obecnego na posiedzeniu Naczelnika Wydziału 
Prewencji  KPP w Sandomierzu o przedstawienie informacji o działaniach w 2010 roku. 
Mówca przedstawił dokładne dane statystyczne o ilości wykroczeń i przestępstw dokonanych 
na terenie całego powiatu i na terenie Sandomierza. W powiecie odnotowano 1579 
przestępstw w Sandomierzu 918 z czego  559 to przestępstwa kryminalne. Inne dane równieŜ 
wskazują na fakt iŜ, na terenie miasta Policja interweniuje bardzo często. 
 Pan Maciej Skorupa zapytał czy w związku z przedstawionymi faktami nie naleŜałoby 
zainstalować nowoczesnego monitoringu w mieście? 
 Obecny na posiedzeniu Burmistrz Sandomierza stwierdził, Ŝe chociaŜ nowoczesne 
urządzenia są potrzebne, to miasto ma do zrealizowania bardziej palące potrzeby. Miasto z 
pewnością przystąpi do naboru wniosków o dofinansowanie takich zadań, w momencie ich 
ogłoszenia. JeŜeli KPP ma moŜliwość pozyskania środków na zainstalowanie nowego 
monitoringu, w  budŜecie miasta takŜe znajdą się środki własne, które uchwałą Rady Miasta 
zostaną zabezpieczone na ten cel. 
 Pan Piotr Majewski zapytał, czy Policja moŜe liczyć na dofinansowanie słuŜb 
ponadnormatywnych. Burmistrz Sandomierza poinformował, Ŝe budŜet miasta jest juŜ 
uchwalony. 
Przewodniczący podziękował za przedstawienie informacji. 
 
Ad. 4 
 
 Pan Krzysztof Wolak Komendant KPSP w Sandomierzu  przedstawił zapisy ustaw 
obligujące gminy do finansowania działalności straŜy poŜarnych. W prezentacji 
multimedialnej przedstawił informacje z których wynika, Ŝe na terenie miasta prowadzonych 
jest 3 razy więcej działań niŜ w innych gminach. 



Podkreślił, Ŝe  jednostka powiatowa nie jest przypisana tylko do działań w mieście, 
chociaŜ jak wynika ze statystyk najczęściej pracuje na tym terenie. Mówca zasygnalizował 
potrzebę utworzenia ochotniczych jednostek straŜy poŜarnych, tak jak to ma miejsce w innych 
gminach powiatu. 
 
 
Ad. 5 
 Komisja przyjęła do wiadomości sprawozdanie z działalności StraŜy Miejskiej w 
Sandomierzu przedstawione przez Pana Mariana Zwierzyka – Komendanta StraŜy Miejskiej. 
Członkowie Komisji wyrazili swoje uznanie dla funkcjonariuszy StraŜy Miejskiej za pracę  
wykonaną w czasie powodzi w 2010 roku. 
 
Ad. 6 
 Pan Stanisław Maruszak inspektor ZKOC przedstawił  informacje o bieŜących 
działaniach. Poinformował o uruchomionym systemie sms-owym  powiadamiającym 
mieszkańców o zagroŜeniach oraz zainstalowaniu nowych syren alarmowych. Pomimo 
usilnych starań ze strony Burmistrza Sandomierza nie udało się przeprowadzić wycinki drzew 
w międzywalu. Podkreślił, Ŝe mimo wielu spotkań na róŜnym szczeblu do chwili obecnej nie 
wypracowano stanowiska co do działań słuŜb odpowiedzialnych za ochronę 
przeciwpowodziową. W związku z powyŜszym jedynym słusznym wyjściem z tej sytuacji 
jest podjęcie przez samorządy wspólnych działań mających na celu bieŜące utrzymanie 
wałów, urządzeń hydrotechnicznych, oraz naleŜytego stanu międzywala. Musimy mieć 
świadomość Ŝe nadal istnieje takie samo zagroŜenie powodziowe jak w roku ubiegłym. 
 
Ad. 7 
 Pan Piotr Majewski stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie 
 
      Piotr Majewski 
    Przewodniczący Komisji Praworządności 
 
 
 
 
 
 
 
Protokołowała: 
Renata Tkacz 
 
 
 


