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Protokół nr 15/18 

z posiedzenia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych 

w dniu 11 maja 2018 r. 

 

pod przewodnictwem Przewodniczącego Komisji Stanisława Łaniochy. 

 

Godz. rozpoczęcia – 14:30 

Godz. zakończenia – 16:30 

 

W posiedzeniu udział wzięli: 

1) Stanisław Łaniocha – Przewodniczący Komisji 

2) Mirosław Kędzia – Z-ca Przewodniczącego Komisji 

3) Krzysztof Sadowski – Członek 

4) Kazimierz Czerniak – Członek 

5) Barbara Wójtowicz-Prusinowska – Członek 

6) Aneta Bochenek – Członek 

7) Artur Kozioł – Członek 

Nieobecny radny Józef Pełka. 

 

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli: 

1) Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich; 

2) Skarbnik Gminy Irena Johna-Rudko; 

3) Komendant Straży Miejskiej w Nowogrodźcu Edward Widuch; 

4) Komendant Komisariatu Policji w Nowogrodźcu p.o. podkom. Jacek Jaworski; 

oraz sołtysi i mieszkańcy z terenu Gminy Nowogrodziec, zgodnie z listą obecności. 

 

Temat posiedzenia: 

 

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia. 

2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia. 

3. Bezpieczeństwo na terenie Gminy Nowogrodziec. 

4. Analiza wykonania budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2017 rok. 

5. Sprawy różne i zakończenie posiedzenia. 

 

Przebieg posiedzenia: 

 

Ad. 1. Otwarcia posiedzenia i przedstawienia porządku dokonał Przewodniczący Komisji      

S. Łaniocha. 

Do porządku posiedzenia nie wniesiono uwag.  

W głosowaniu udział brało 7 osób, „za” przyjęciem porządku – 7, „przeciw” – 0, 

„wstrzymujących się” – 0. 

 

Ad. 2. Do protokołu nr 14/17 z dnia 7 grudnia 2017 r. nie wniesiono uwag. 

W głosowaniu udział brało 7 osób, „za” przyjęciem protokołu – 7, „przeciw” – 0, 

„wstrzymujących się” – 0. 

 

Ad. 3. Komendant Komisariatu Policji J. Jaworski podziękował za zaproszenie na 

posiedzenie komisji. Następnie przybliżył strukturę Komisariatu Policji w Nowogrodźcu i 

przedstawił najistotniejsze informacje: 
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z dniem 7 marca 2018 r. powierzono mu obowiązki Komendanta Komisariatu Policji w 

Nowogrodźcu. 

Komisariat Policji w Nowogrodźcu obejmuje Gminę Nowogrodziec i Gminę Osiecznica. Stan 

etatowy wynosi 23 etaty. Niemniej jednak jest grupa policjantów mających już dużo lat pracy, 

którzy są na zwolnieniach lekarskich. Jest grupa policjantów, która odniosła obrażenia na 

skutek wypadków w pracy, na skutek interwencji podjętych w trakcie służby i również jest na 

zwolnieniach lekarskich.  

Bardzo dużym problemem jest Posterunek Policji w Osiecznicy – reaktywowany jest na 

nowo. Ogólnie doktryna jest taka, że wszystkie posterunki powinny być otwarte, stąd ma 

obowiązek to zrobić i to czyni. Zastał taki stan, że kierownik i dzielnicowy komisariatu byli 

na długotrwałym zwolnieniu lekarskim. Z dniem 1 maja br. powołał nowego Kierownika 

Posterunku Policji w Osiecznicy. 

Zespół kryminalny – obecnie jest pięciu funkcjonariuszy, którzy prowadzą całe postępowania 

przygotowawcze bądź inne czynności prawne o zwiększonej złożoności. 

Zespół prewencji – osoby interwencyjne i w tym zespole jest najwięcej wakatów. Obecnie 

jest tylko czterech policjantów, a są to osoby, które winny zapewnić służbę w gminie. Jest do 

dyspozycji pięciu dzielnicowych, więc ratujemy sytuację powołując dzielnicowych bądź jest 

dwóch funkcjonariuszy, którzy są w zespole ds. wykroczeń i często oni wskakują na dyżury 

interwencyjne.  

Polski system wspomagania dowodzenia – system nakłada pewne obowiązki ogólnopolicyjne 

i w związku z tym wystawiane są duże ilości patroli. Dziękuje Burmistrzowi za wspólne 

patrole ze Strażą Miejską, co ułatwia i poprawia skuteczność podejmowanych działań. 

Problem z naborem do Policji – pewne kierunki Policja widzi i Komenda Główna podejmuje 

kroki pod katem naboru, pod kątem różnych kampanii naboru. Jest to służba specyficzna i nie 

każdy do tej służby może trafić. Brak funkcjonariuszy powoduje obciążanie tych, którzy są 

obecnie w pracy.  

Zespół kryminalny – duża ilość złożonych zawiadomień o popełnieniu przestępstwa, 

podyktowane jest to zmianą przepisów. W roku 2017 prowadzonych było 485 postępowań, na 

dzień dzisiejszy jest 308. Dochodzenia policyjne tzw. czynności sprawdzające, które 

prowadzone są np. miesiąc czasu – obecnie jest ich 183, zakończonych 146. Oprócz tego są 

czynności zlecone, co potęguje niesamowitą ilość postępowań. Zespół kryminalny ma takich 

zleconych czynności 39, zespół prewencji 128 i Posterunek Policji w Osiecznicy 90.  

Ponadto poinformował o wzmożonych działaniach – przez okres dwóch miesięcy 

przeprowadzono 6 różnych akcji policyjnych, łącznie ze ściągnięciem oddziałów prewencji, 

aby społeczeństwo ujemne zdyscyplinować.  

Odnośnie włamań i kradzieży – uczestniczył w kilku spotkaniach w Sołectwach, do których 

był zapraszany. Ponadto poprosił o przestrzeganie prawa. Straż obywatelska – z jednej strony 

jest to dobry pomysł, z drugiej strony żadna sankcja prawna za tym nie stoi. Stąd też jeżeli są 

takie grupy samozwańcze, to mają prawo jak każdy obywatel korzystać tylko i wyłącznie z 

ujęcia obywatelskiego, czyli jeśli zobaczą osobę, która popełnia przestępstwo mają prawo 

ująć i natychmiast zawiadomić policję.  Ponadto Komisariat Policji nawiązał bardzo mocną 

współpracę między Komendą Policji w Zgorzelcu, Bolesławcu i Policją z Goerlitz, ponieważ 

okazuje się, że mają również tego typu zdarzenia. Innym problemem jest rozkradanie tirów na 

A4 w Miejscach Obsługi Podróżnych.  

W ramach działań prewencyjnych, przy współpracy z Burmistrzem, wydrukowane zostały 

prewencyjne ulotki, za co bardzo dziękuje, bo będą na pewno pomocne, zwłaszcza dla osób 

starszych żeby wiedzieli jak mają się zachować.  

 

W trakcie dyskusji obecni sołtysi i mieszkańcy zgłosili swoje uwagi i problemy – głównym 

tematem była sprawa włamań i kradzieży oraz ilość patroli nocnych. Ponadto współpraca 
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Policji z mieszkańcami.  

 

Następnie Komendant Straży Miejskiej E. Widuch przedstawił strukturę i główne działania 

Straży Miejskiej – zatrudnionych dwóch strażników, głównie w systemie dwuzmianowym. 

Ochrona porządku publicznego. Współpraca z Wydziałem Komunalnym Urzędu Miejskiego 

w zakresie ochrony środowiska, współpraca z Policją. Patrole w okolicach sklepów, szkół itp.  

celem eliminowania przejawów przestępstw.  

 

W tym momencie Przewodniczący Komisji S. Łaniocha ogłosił przerwę. 

Po przerwie w posiedzeniu uczestniczyło 6 radnych – posiedzenie opuściła radna B. 

Wójtowicz-Prusinowska. 

  

Ad. 4. Skarbnik I. Johna-Rudko przedstawiła podstawowe informacje odnośnie sprawozdania 

z wykonania budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2017 rok wraz z informacją o 

kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i informacją o stanie mienia komunalnego 

oraz sprawozdania finansowego.  

Ponadto poinformowała o pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o 

przedłożonym przez Burmistrza Nowogrodźca sprawozdaniu z wykonania budżetu. 

 

W wyniku głosowania Komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu 

Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2017 rok. 

W głosowaniu udział brało 6 osób, „za” pozytywną opinią – 5, „przeciw” – 0, 

„wstrzymujących się” – 1. 

 

Ad. 5. Żadnych spraw nie zgłoszono. 

Wobec zrealizowania porządku Przewodniczący Komisji S. Łaniocha o godz. 16:30 zamknął 

posiedzenie.  
 

          Protokołowała:                                                                          Przewodniczył: 

 

      Jolanta Janeczko                                                                      Stanisław Łaniocha 

 

Podinspektor ds. obsługi                                                             Przewodniczący Komisji       

      Rady Miejskiej                                                           

 

 

 


