Protokół Nr 4/2014
z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Bezpieczeństwa Publicznego
odbytego w dniu 20 maja 2014 roku

Posiedzenie odbyło się w lokalu Urzędu Gminy od godziny 13.30 do godziny 15.00.
W posiedzeniu uczestniczyli:
Komisja w pełnym składzie
Tematyka posiedzenia:
1.Zapoznanie się z informacją z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania
posterunku policji w Siennie za 2013 rok.
2.Zapoznanie się z informacją Wójta Gminy dotyczącą wykonania budżetu gminy Sienno za 2013 rok.
3.Sprawy różne.
Przebieg posiedzenia:
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Bezpieczeństwa Publicznego Adam Mazur otworzył posiedzenie.
Poinformował, iż zaplanowany na dzisiejsze posiedzenie temat „Założenia nowego projektu PROW
2014-2020” nie może zostać zrealizowany, ponieważ Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Lipsku
odmówił w ostatniej chwili udziału w posiedzeniu tłumacząc się ważnymi obowiązkami służbowymi.
Kierownik Biura Powiatowego ARiMR zdeklarował przedstawienie planowanej na dzisiejsze
posiedzenie tematyki szerszemu gremium podczas obrad sesji, co Komisja zaakceptowała.
Przewodniczący Komisji zaproponował realizację innych planowanych na 2014 rok tematów tj. punkt
1.Zapoznanie się z informacją z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania
posterunku policji w Siennie za 2013 rok oraz punkt 2.Zapoznanie się z informacją Wójta Gminy
dotyczącą wykonania budżetu gminy Sienno za 2013 rok.
Komisja zatwierdziła jednogłośnie porządek posiedzenia.
Ad.1.Komisja zapoznała się z pisemną informacją z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego
na terenie działania posterunku policji w Siennie za 2013 rok. Informacja zawiera szczegółowe dane
liczbowe dotyczące zdarzeń i podjętych działań.
Rejon działania Posterunku Policji w Siennie obejmuje zasięgiem obszar dwóch gmin – Sienno
i Rzeczniów, stan etatowy wynosił w 2013 roku ośmiu policjantów, posterunek miał do dyspozycji
jeden radiowóz. Jak wynika z przedstawionej informacji policjanci podejmują różnorodne działania
celem wyeliminowania zagrożeń i poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.
Policja zwraca dużą uwagę na występujące zjawiska patologii wśród młodzieży szkolnej oraz
w rodzinach – zwłaszcza w zakresie przemocy w rodzinie i uzależnień. Przy współpracy ze szkołami,
GOPS, komisją alkoholową podejmowane są różnorodne działania informacyjno-edukacyjne
i prewencyjne. Policja kontynuuje działania mające na celu eliminację wandalizmu. Prowadzone są
kontrole w punktach sprzedaży napojów alkoholowych oraz patrole piesze w miejscach szczególnie
narażonych na naruszenie porządku publicznego. Policja dba o bezpieczeństwo mieszkańców
podczas imprez rekreacyjnych, sportowych i okazjonalnych. Prowadzono wspólnie ze Strażą Leśną
mające na celu wyeliminowanie kłusownictwa leśnego, kradzieży drewna oraz ujawnienia
nielegalnych wysypisk śmieci. Prowadzone były również działania kontrolno-blokadowe pod kątem
wyeliminowania kradzieży i rozbojów na drogach oraz zwalczania przestępczości pospolitej. Poziom
wykrywalności przestępstw jest większy, niż w latach poprzednich.
Komisja nie wniosła zastrzeżeń i oceniła pozytywnie stan bezpieczeństwa na terenie gminy Sienno.
Ad.2.Komisja zapoznała się z informacją Wójta Gminy dotyczącą wykonania budżetu gminy Sienno
w 2013 roku. Komisja prześledziła realizację dochodów, głównie dochodów własnych, oraz realizację
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wydatków w poszczególnych działach. Dokładnej analizie poddała komisja wydatki majątkowe oraz
wydatki w działach: 810 Rolnictwo i Łowiectwo, 600 Transport i Łączność, 754 Bezpieczeństwo
Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa, 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska.
Komisja nie miała uwag do przedłożonej informacji. Realizacja dochodów i wydatków przebiegała
bez większych odchyleń od planu.
Komisja zaopiniowała wykonanie budżetu w 2013 roku pozytywnie.
Ad.3.Komisja wymieniła się spostrzeżeniami oraz uwagami od mieszkańców dotyczącymi szkód
w uprawach rolnych spowodowanych przez zwierzynę leśną.
Komisja jednogłośnie przyjęła wniosek o zaproszenie na sesję przedstawicieli koła łowieckiego celem
omówienia tego problemu.
Opinie zostaną przedłożone Radzie Gminy na najbliższej sesji.
Na tym posiedzenie zakończono .
Przewodniczący Komisji
inż. Adam Mazur
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