BR.0012.2.1.2016
Protokół
z posiedzenia Komisji Prawa i Porządku Publicznego, które odbyło się w dniu 22.02.2015
roku w Ratuszu Miejskim w Kole ul. Stary Rynek 1.
Posiedzeniu przewodniczyła Ewa Lewicka - Przewodnicząca Komisji Prawa i Porządku
Publicznego. W posiedzeniu udział wzięło 4 radnych, co stanowi quorum do prowadzenia
prawomocnych obrad.
Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.
Przewodnicząca powitał wszystkich gości i członków komisji, po czym przedstawiła
zaplanowany porządek posiedzenia, którego tematem była:
1. Analiza sprawozdania Komendanta Straży Miejskiej w Kole o stanie bezpieczeństwa
publicznego w mieście oraz realizacji zadań za rok 2015.
2. Analiza informacji Komendanta Powiatowego Policji w Kole o stanie porządku i
bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Koła i gmin przyległych za 2015 rok.
3. Sprawy różne.
Powyższy porządek obrad został przyjęty.
Ad. 1 Sprawozdanie Komendanta Straży Miejskiej w Kole o stanie bezpieczeństwa
publicznego w mieście oraz realizacji zadań za rok 2015 przedstawił pan Krzysztof Ossowski
Komendant Straży Miejskiej. Przedstawione w sprawozdaniu informacje zawierają główne
zadania straży i wyniki działań. Stan osobowy Straży Miejskiej na koniec roku 2015 wynosiła
13 pracowników, w tym 9 strażników, 1 pracownik na stanowisku urzędniczym, 3
kontrolerów Strefy Płatnego Parkowania. Od miesiąca kwietnia 5 strażników przebywało na
długotrwałych zwolnieniach chorobowych, co spowodowało konieczność zmiany godzin
pracy i wprowadzenie trybu jednozmianowego od godz. 7:30 do 15:30. Straż Miejska
wystawiła 338 patroli własnych i 74 patrole łączone z funkcjonariuszem Policji. W roku 2015
strażnicy nałożyli 538 mandatów karnych na ogólna kwotę 146.050,00 zł., gdzie dla
przykładu w roku 2013 była to kwota 318.650,00 zł., w 2014 roku to kwota 212.750,00 zł.
Straż Miejska prowadziła kontrolę ruchu drogowego za pomocą zamontowanego urządzenia
rejestrującego na skrzyżowaniu ulicy Rawity Witanowskiego z ulicą Dąbską, ujawniono 696
wykroczeń z czego nałożono 426 mandatów na kwotę 133.700,00 zł. Z uwagi na wejście w
życie dnia 1 stycznia 2016 r. ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o strażach
gminnych, Straż miejska straciła prawo do prowadzenia kontroli ruchu drogowego przy
pomocy urządzeń rejestrujących i prowadzenia czynności wyjaśniających. A zatem z tej
działalności Straży już nie będzie wpływu do kasy Miasta. Jednym z podstawowych zadań
Straży jest obsługa strefy płatnego parkowania z której uzyskano łączną kwotę 735.570,74 zł.
Kolejne zadania, które wpisują się w zakres zadań to zabezpieczenie imprez, koncertów i
uroczystości jak również doprowadzenie do izby wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania osób
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nietrzeźwych. Obecnie po likwidacji izby wytrzeźwień w Koninie miasto jest pozbawione
takiego ośrodka.
Radny Ryszard Borysiewicz nawiązując do przedstawionej tabeli rozpisanych zgłoszeń
mieszkańców w różnych sprawach interwencyjnych czy porządkowych, przypomniał
zdarzenie na ul. Kajki, gdzie młody mężczyzna został pogryziony przez groźnego psa.
Właściciel psa został tylko ukarany grzywną i nadal chodzi bez kagańca. Doskonale wie gdzie
odbywają się walki psów i tą informację przekazał Policji.
Radna Elżbieta Tamborska również podkreśliła istotny problem na osiedlach gdzie jest
duże skupisko ludzi, mnóstwo biegających dzieci i właścicieli z psami bez kagańca i smyczy.
Radna Halina Musiałek zgłosiła brudne chodniki i trawniki na ulicy Niezłomnych, np.
przed sklepem Żabka na trawniku wykopany jest dołek, do którego wlewane są
zanieczyszczenia. Zapytała co mieści się i jaki jest zakres działań Straży Miejskiej w tabelce
(str.4) pod hasłem ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Komendant odpowiedział, że patrolując ulice strażnicy muszą działać w umundurowaniu i
wówczas właściciele psów sprzątają po nich i trzymają na smyczy, oczywiście były
wystawiane mandaty. Natomiast pod hasłem utrzymanie czystości i porządku mieszczą się
otrzymane mandaty za nieporządek na prywatnych posesjach i przed sklepami, wypalanie
śmieci w piecach.
Radna Halina Musiałek zapytała, ile osób zostało ukaranych czy też pouczonych za
oklejanie ulicznych lamp różnego rodzaju ogłoszeniami.
Pan Krzysztof Ossowski odpowiedział, że w 2015 roku były wystawiane mandaty osobą
które oklejały słupy oświetleniowe, w tym roku ostatnio ukarana została osoba 500,00 zł.
mandatem.
Radna Elżbieta Tamborska uważa, że osoby sprzątające Miasto dobrze spełniłyby funkcję
oczyszczania słupów oświetleniowych.
Radna Ewa Lewicka zapytała Panią Sekretarz czy wie jaki zamiar w kierunku działań
Straży Miejskiej ma Pan Burmistrz.
Pani Bogusława Szczecińska Sekretarz Miasta odpowiedziała, że Pan Burmistrz od
samego początku podejmował działania w kierunku likwidacji Straży Miejskiej co było
wyrażone w przedstawionym projekcie uchwały o wydanie opinii w sprawie likwidacji Straży
Miejskiej. Pan Burmistrz zdecydował o zmniejszeniu liczebnym Straży z uwagi na sytuację
finansową Miasta, przedkładając intensywniejszą współpracę z Policją.
Radna Ewa Lewicka zapytała, czy już wiadomo co mieścić będzie się w budynku po
Straży Miejskiej.
Pani Sekretarz odpowiedziała, że w budynku przy ul. Dąbskiej część pomieszczeń
zajmuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, dla tego też kolejne pomieszczenia będą
zaadaptowane do obsługi wypłaty zasiłku 500+.
Radna Ewa Lewicka zapytała, kto przejmie obowiązki nad bezpańskimi psami czy
kontrolą nad uiszczaniem opłaty za śmieci i w zakresie czystości i porządku.
Pani Sekretarz odpowiedziała, że te czynności zostaną przydzielone pracownikom
merytorycznych wydziałów.
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Radna Ewa Lewicka zapytała, jak wygląda praca 2 osobowej Straży Miejskiej, czy
zmniejszony został zakres działań.
Komendant odpowiedział, że zakres działań jest ten sam, wykonywany jest w godzinach
od 7:30 do 15:30 tj. dzień rozpoczyna się patrolem, a następnie realizacja zadań, które zostały
nałożona na Straż Miejską.
Radny Tomasz Sobolewski zauważył, że założone działania na 2016 rok są nieco
okrojone, zapewne powodem jest pozostawienie tylko 3 strażników. Co w przypadku gdy
nastąpi likwidacja Straży Miejskiej, kto będzie wykonywał konwój utargu kasy.
Pani Sekretarz odpowiedziała, że można wynająć firmę ochroniarską lub też otworzyć
kasę obsługiwaną przez bank.
Sprawozdanie przyjęte zostało przez aklamację.
Ad. 2 Informację Komendanta Powiatowego Policji w Kole o stanie porządku i
bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Koła i gmin przyległych za 2015 rok
przedstawił pan Artur Foryński Z-ca Komendanta Powiatowego Policji. W roku 2015 na
terenie miasta zanotowano 285 zdarzeń jest to spadek do roku ubiegłego o 57 zdarzeń. Wśród
zdarzeń kryminalnych dominowały incydenty skierowane przeciwko mieniu, zanotowano ich
146. Istotny wpływ na poczucie bezpieczeństwa obywateli są przestępstwa skierowane
przeciwko życiu i zdrowiu, których w mieście Kole zanotowano 3. Kolejną istotną kategorią
są przestępstwa narkotykowe, a było ich 18. Analizując okres trzech lat zdarzeń w ruchu
drogowym wykazano tendencję wzrostową o 33 zdarzenia więcej niż w roku 2014. W KPP w
Kole realizowany był rządowy program „Razem Bezpieczniej”, którego zadaniem było
ograniczenie przestępczości i wykroczeń najbardziej uciążliwych dla społeczeństwa.
Prowadzone działania prowadziły do prawidłowej dyslokacji służby patrolowej w rejonach
zagrożonych. Prowadzone również były działania w ramach Wielkopolskiego Programu
Prewencyjnego „Bezpieczna Szkoła” oraz „Bezpieczne życie seniorów”. W miesiącu
październiku prowadzone były działania pod nazwą „Nie daj szansy złodziejowi – oznakuj
swój rower”, przekazywana była praktyczna wiedza o skuteczności zabezpieczenia
jednośladów jak również zasad bezpiecznego poruszania się po drogach. Realizowany był
program profilaktyczny „Bezpiecznie to wiedzieć i znać” i „Bezpieczna Droga do Szkoły”
skierowany do najmłodszych uczniów, mający na celu zwiększenie bezpieczeństwa dzieci
oraz zmniejszenie liczby zdarzeń z ich udziałem. Komenda Powiatowa Policji w Kole była i
jest organizatorem oraz współtworzy wiele akcji mających na celu poprawę bezpieczeństwa i
porządku publicznego.
Radny Mariusz Hanefeld zapytał o pomocy Straży Miejskiej w działaniach
bezpieczeństwa i porządku na terenie Miasta.
Pan Artur Foryński Z-ca Komendanta Policji odpowiedział, że pomoc Straży Miejskiej w
utrzymaniu porządku i bezpieczeństwie była znacząca, lecz w Turku SM nie ma i te działania
nie są gorzej wykonywane, podkreślił dużą rolę samorządu Tureckiego w dofinansowanie
Policji.
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Radna Elżbieta Tamborska zapytała, czy były prowadzone działania kontrolne w
jednostkach oświatowych przy pomocy wyszkolonych psów w poszukiwaniu narkotyków czy
dopalaczy.
Komendant odpowiedział, że prawo ogranicza działania kontrolne w szkołach, jedynie
mogą być prowadzone tego typu działania w przypadku ustaleń dowodowych.
Radna Ewa Lewicka zaproponowała aby zwiększyć nadzór nad działaniem
dzielnicowych, bywa że mieszkaniec nie zna Policjanta, który na co dzień winien
współpracować i znać problemy mieszkańca danej części miasta. Również ma wiele zgłoszeń
od mieszkańców dotyczących sprzedaży małoletnim alkoholu i papierosów na sztuki a przede
wszystkim picia alkoholu przed sklepami na skwerach ulic i w parkach, czy prowadzone są
kontrole.
Radna Wanda Obiała nawiązała do otrzymanego zaproszenia na prowadzone przez Policję
konsultacje i żałuje, że nie będzie mogła brać w nich udział, gdyż odbywają się w tym samym
czasie co posiedzenia Komisji Rady.
Radna Halina Musiałek kontynuowała temat konsultacji z udziałem Policji, zarzuciła złą
organizację z uwagi na prowadzenie ich w godzinach dopołudniowych. Jedynymi
uczestnikami byli uczniowie kolskich szkół.
W imieniu mieszkańców, Radna zwróciła uwagę na brak pieszych patroli czy
jakiejkolwiek reakcji Policji na złe parkowanie pojazdów na terenie miasta, a w szczególności
na nowo wyremontowanej drodze, tj. od ul. 20 Stycznia do ul. Toruńskiej. Samochody
parkowane są na chodnikach i trudno matce z dzieckiem w wózku przejechać, przerażający
jest fakt, że przejeżdża patrol policyjny i nie reaguje.
Radna poprosiła o wyjaśnienie, czy osoba, która spowodowała kolizje drogową i
uszkodziła pojazd, po przeprowadzeniu procedury przez Policje, może odjechać tym
uszkodzonym samochodem.
Komendant odpowiedział, jeżeli otrzyma pokwitowanie, że mimo uszkodzeń nie zagraża
bezpieczeństwu w ruchu drogowym to wówczas może prowadzić taki pojazd.
Radna Elżbieta Tamborska poprosiła o informację na jakim etapie są prace związane z
monitoringiem miasta.
Komendant odpowiedział, że trwają zaawansowane rozmowy pana Burmistrza i
Komendanta Policji.
Radny Ryszard Borysiewicz zapytał, czy jest wiadome Policji o prowadzonych tresurach
psów do walk, osobiście wie gdzie się one odbywają, są to trzy miejsca, jedno na łąkach za
budynkiem LOK, następne w kierunku Dzieraw ulica Wiejska i na błoniach w kierunku ruin
zamku.
Komendant odpowiedział, że osobiście nie jest mu znana ta sprawa, przyjął tą informację i
przekaże do dalszego postępowania.
Informacja przyjęta została przez aklamację.
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Opinia i wnioski Komisji:
Sprawozdanie Komendanta Straży Miejskiej w Kole.
Z przedstawionych danych wynika, iż możliwość realizacji działań Straży Miejskiej
zostały ograniczone. Obecna liczebność Strażników zmniejsza działania i nie gwarantuje
bezpieczeństwa i porządku w mieście. Liczba zdarzeń w roku 2015 zmalała, co nie oznacza,
że ich nie było, przeciwnie są one bezkarne. Do zakresu działań Komisji należy ścisła
współpraca ze Strażą Miejską oraz innymi instytucjami odpowiedzialnymi za porządek i
bezpieczeństwo, co za tym idzie Komisja prosi o przywrócenie stanu osobowego Straży
Miejskiej tak aby mogła wykonywać przydzielone zadania statutowe.
Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Kole.
Po dokonanej analizie Komisja proponuje zwiększyć zaangażowanie Policjantów
Dzielnicowych, a mianowicie częstsze kontakty z mieszkańcami.
Komisja prosi o przekazanie informacji, na jakim etapie jest realizacja zadania
inwestycyjnego pn. „Rozbudowa monitoringu miejskiego”.
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Przewodnicząca
Komisji Prawa i Porządku Publicznego

/Ewa Lewicka/

Protokołowała:
J.B. – Biuro Rady
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