
Protokół nr 21/12
z posiedzenia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych

w dniu 05 września 2012 r.

pod przewodnictwem Przewodniczącego Komisji R. Kalusa.

Godz. rozpoczęcia – 15:00
Godz. zakończenia – 19:20

W posiedzeniu udział wzięli:
1. Ryszard Kalus – Przewodniczący Komisji
2. Barbara Wójtowicz – Z-ca Przewodniczącego Komisji
3. Henryka Pilna – Sekretarz Komisji
4. Michał Jurewicz – członek 
5. Bronisław Kopeć – członek 

Nieobecni radni: Dariusz Zdunek, Józef Potyszka, Zenon Szynka.

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:
1. Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich
2. Inspektor ds. OC, OSP i BHP Stanisław Żółtański
3. Komendant Policji w Nowogrodźcu Adam Frączek
4. Komendant Straży Miejskiej w Nowogrodźcu Edward Widuch

Temat posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3. Ocena bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście i gminie za rok 2011 i plan 

na 2012 rok:
− Komisariat Policji;
− Straż Miejska;
− Ochotnicze Straże Pożarne – z udziałem prezesów OSP;
− ratownictwo.

4. Sprawy bieżące.

Przebieg posiedzenia:

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

Ad. 2. Protokół nr 20/12 z dnia 25 czerwca 2012 r. został przyjęty jednogłośnie.
W głosowaniu udział brało 5 osób, „za” przyjęciem - 5, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 
0. 

Ad.  3.  Obecny  na  posiedzeniu  Komendant  Policji  A.  Frączek  przedstawił  informację  z 
działalności  Policji  dot.  porządku  publicznego  i  bezpieczeństwa  w  minionym  okresie. 
Głównym celem strategicznym są m.in.:
− poprawa bezpieczeństwa na imprezach masowych,
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− poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
− zwiększenie poziomu zadowolenia policjantów i pracowników Policji przez zapewnienie 

dobrych warunków do realizacji,
− realizacja  oczekiwań  społecznych  w  celu  zapobiegania  i  zwalczania  przestępstw 

najbardziej  uciążliwych dla  społeczeństwa, a w szczególności  rozboje, bójki i  pobicia, 
kradzieże mienia, w tym samochodów, kradzieże z włamaniem,

− zwalczanie wykroczeń społecznie uciążliwych, kierowanie wniosków do sądu, kierowanie 
wniosków do sądu rodzinnego wobec osób nieletnich.

Działania  Policji  są  również  w  kierunku  interwencji  w  sprawach  przemocy  domowej. 
Przemoc jest wobec dorosłych w rodzinie, jak też dotyczy dzieci. W przypadkach podejrzenia 
takiej przemocy policja uruchamia procedurę niebieskiej karty. 
Szczegółowe dane Komendant Policji A. Frączek przedłożył na piśmie do protokołu. 
Zaproponował,  aby  zatrudnić  2  osoby z  Policji  dla  pełnienia  patroli  z  pieniędzy  budżetu 
gminy, jest to sprawa do rozważenia. 

Komendant Straży Miejskiej Edward Widuch – Straż Miejska jest umiejscowiona w 
strukturze Urzędu Miejskiego i stanowi komórkę organizacyjną Urzędu. Powołana do zadań z 
zakresu zapewnienia porządku publicznego na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec. 
Komenda Straży składa  się z Komendanta i Strażnika. Straż Miejska podlega bezpośrednio 
Burmistrzowi. 
Straż wykonuje zadania w zakresie ochrony porządku publicznego oraz inne zadania zlecone 
przez Burmistrza wynikające z potrzeb Urzędu Miejskiego.
Szczegółowe dane dot. działalności stanowi pisemny załącznik do protokołu.

Obecny  na  posiedzeniu  Komisji  Inspektor  ds.  OC,  OSP  i  BHP  St.  Żółtański 
przedstawił działalność Ochotniczych Straży Pożarnych w całej Gminie Nowogrodziec. 
Ochotnicze Straże Pożarne w Gminie to:
− Nowogrodziec,
− Nowogrodziec Osiedle,
− Wykroty,
− Gościszów,
− Gierałtów, 
− Zebrzydowa,
− Czerna.
Przy OSP działają młodzieżowe grupy, które uczą się pożarnictwa. Biorą udział w zawodach 
pożarniczych.  Jest  ich  dziesięć,  które  uczestniczą  w  zawodach  i  cztery  grupy  dorosłych 
ochotników. Najbliższe zawody odbędą się w miesiącu wrześniu br. 
Środki  budżetowe  na  działalność  OSP  przeznaczane  są  z  budżetu  Gminy.  Należałoby 
doposażyć OSP w sprzęt typu „sprzęt alarmowy”, który kosztuje około 1.000,00 zł, na sześć 
jednostek jest to wydatek 6.000,00 zł. Bramy garażowe należy montować otwierane ręcznie z 
powodu awarii urządzeń innych montowanych. Ręcznie otwierane są bezpieczniejsze. 
OSP Wykroty w miesiącu  wrześniu br.  otrzyma nowy samochód pożarniczy.  Członkowie 
OSP powinni być gospodarzami we własnych jednostkach. Dbać o obiekt i sprzęt. 

Ad. 4. W dyskusji członkowie Komisji podnosili temat:

Radna B. Wójtowicz – picia alkoholu na terenie otwartym w tzw. ogródkach, są to posesje 
prywatne jednak jest to działanie nielegalne.
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Radny M. Jurewicz – w czasie kiedy sprzedawców alkoholu kontrolowała Straż Miejska i 
przypominała  o warunkach zapisanych w koncesji,  okolica była  spokojniejsza. Należałoby 
wrócić do tych praktyk. 

Burmistrz Nowogrodźca R. Relich odpowiedział, że były szkolenia dla handlowców, pisma 
itp.  Jest  tak,  że  przedsiębiorca  nie  musi  się  tłumaczyć,  że  łamie  prawo,  to  my  mamy 
udowodnić, iż to on łamie prawo. Przy ustalaniu punktów dla koncesji na następny rok należy 
bardzo wnikliwie analizować sprawę również z organizacjami pozarządowymi.

Radna  B.  Wójtowicz  –  należy  zrobić  wszystko,  aby  alkohol  był  niedostępny  w  miejscu 
publicznym dla dzieci i młodzieży.

Radny R. Kalus – piesze patrole policji w pewnym stopniu rozwiążą problem.

Radny Br. Kopeć – w Parzycach obok posesji Pana Dybała zbierają się młodzi mieszkańcy i 
hałasują do późnej nocy. Zakłócają spokój. Interwencja nic nie zmieniła. 

Komisja po zakończeniu dyskusji wypracowała wnioski:

1. Na drodze powiatowej Brzeźnik – Nowogrodziec na odcinku cmentarz w kierunku 
miasta powinno być „zakaz wyprzedzania – linia”, ograniczenia prędkości do 50 km 
oraz często patrol z radarem.

2. Oznakowanie drogi powiatowej Nowogrodziec – Wykroty na odcinku w Gierałtowie 
w miejscu, w którym zdarzyły się wypadki, w tym śmiertelny – do obecnej chwili nic 
powiat nie robi.

3. Na drodze powiatowej nr 2281D w miejscowości Parzyce pobocza są zarośnięte co 
utrudnia przejazd pojazdom poruszającym się tą trasą, a przede wszystkim autobus 
szkolny.

4. Kontrola placów zabaw w całej gminie z ustaleniem jednostki odpowiedzialnej za to 
zadanie.

5. Naprawa chodnika przy wjeździe na parking na nowym cmentarzu.
6. Ustawienie  tablicy  informacyjnej  gdzie  znajduje  się  Komisariat  Policji 

w Nowogrodźcu.

W  głosowaniu  udział  brało  5  osób,  „za”  przyjęciem  wniosków  -  5,  „przeciw”  -  0, 
„wstrzymujących się” - 0. 

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji R. Kalus o godz. 19:20 
zamknął posiedzenie. 

          Protokołowała:                                                                          Przewodniczył:

         Henryka Pilna                                                                           Ryszard Kalus
      Sekretarz Komisji                                                                Przewodniczący Komisji 
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