Protokół Nr 7/2015
z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Bezpieczeństwa Publicznego
odbytego w dniu 27 maja 2015 roku
Posiedzenie odbyło się w lokalu Urzędu Gminy od godziny 9.00 do godziny 11.00.
W posiedzeniu uczestniczyli:
1.Komisja w pełnym składzie
2.Kierownik ZUK – Bohdan Przydatek
3.Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP – Michał Wlazłowski
Tematyka posiedzenia:
1.Zapoznanie się z informacją z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie
Gminy Sienno za 2014 rok.
2.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia przedłożonych przez Zakład
Usług Komunalnych w Siennie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków.
Przebieg posiedzenia:
Ad.1.Komisja Rolnictwa i Bezpieczeństwa Publicznego zapoznała się z pisemną
informacją z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie Gminy Sienno za
2014 rok opracowaną przez Prezesa Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych RP w Siennie oraz „Analizą stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na
terenie działania posterunku policji w Siennie za 2014 rok” opracowaną przez
Kierownika Posterunku Policji w Siennie.
Informację pisemną o stanie ochrony przeciwpożarowej zreferował Prezes ZG ZOSP RP
Michał Wlazłowski.
Na terenie gminy funkcjonuje 10 jednostek OSP – w tym jedna włączona do KSRG
skupiające w swych szeregach 299 członków . Ponadto funkcjonują też dwie sekcje
młodzieżowych drużyn pożarniczych chłopców skupiające 13 członków oraz jedna
drużyna kobieca licząca 12 członkiń. W 2014 roku na terenie gminy wystąpiło 96
zdarzeń , w 2013 roku tych zdarzeń było 76. Komendant zwraca uwagę na zmniejszanie
się liczby pożarów a występowanie coraz większej ilości miejscowych zagrożeń, których
przyczyną są występujące coraz częściej gwałtowne zjawiska atmosferyczne. Straż
uczestniczy w akcjach ratowniczych przy każdym zdarzeniu drogowym. Oprócz
uczestnictwa w akcjach gaśniczych i innych zdarzeniach prowadzona jest działalność
prewencyjna. Co roku organizowany jest turniej wiedzy pożarniczej dla uczniów szkół
podstawowych ponadpodstawowych i gimnazjów, organizowane są gminne zawody
pożarniczo – gaśnicze. Strażacy uczestniczą w uroczystościach państwowych i lokalnych, są
systematycznie szkoleni w zakresie merytorycznym i praktycznym. Przeprowadzane są
kontrole sprawności technicznej sprzętu oraz gotowości prowadzenia działań
ratowniczych . W miarę posiadanych środków uzupełniany jest sprzęt i
umundurowanie , prowadzone są remonty strażnic .
Opinię o stanie bezpieczeństwa na terenie Gminy Sienno sporządzono w oparciu o „Analizę
stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Posterunku Policji
w
Siennie za 2014 rok”. Przedstawiciele policji nie uczestniczyli w posiedzeniu komisji.
Z przedstawionych danych wynika, iż funkcjonariusze Posterunku Policji w Siennie ujawnili
w 2014 roku 666 wykroczeń, tj. o 52 więcej w porównaniu do roku 2013, stwierdzili 138
czynów karalnych, wszczęto 93 postępowania przygotowawcze. Poziom wykrywalności
przestępstw jest większy , niż w latach poprzednich . Na terenie gminy wydarzyło się 3
wypadki drogowe bez ofiar śmiertelnych oraz 39 kolizji drogowych. Ponadto policja
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odnotowała 11 przypadków kradzieży, 4 przestępstwa z tytułu naruszenia ustawy o
przeciwdziałaniu narkomanii, 52 wykroczenia z Ustawy o wychowaniu w trzeźwości,
przeprowadziła 161 interwencji domowych dotyczących przemocy.
Największym zagrożeniem są kradzieże z włamaniem do opuszczonych posesji prywatnych
posesji, obiektów szkół i sklepów oraz kradzieże drzewa z lasów państwowych
i prywatnych. W celu ograniczenia przestępczości i poprawy bezpieczeństwa mieszkańców
Policja podejmuje działania prewencyjne polegające na prowadzeniu kontroli i blokad
ukierunkowanych na przeciwdziałanie kradzieżom i rozbojom na drogach oraz zwalczaniu
przestępczości pospolitej. Prowadzone są działania edukacyjne w szkołach, działania mające
na celu eliminację wandalizmu. Dużą uwagę zwraca policja w swej pracy na występujące
zjawiska patologii wśród młodzieży szkolnej i 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.
Prowadzone są kontrole w punktach sprzedaży napojów alkoholowych, wprowadzono
patrole piesze w miejscach szczególnie narażonych na naruszenie porządku publicznego.
Policja dba o bezpieczeństwo mieszkańców podczas imprez rekreacyjnych, sportowych i
okazjonalnych. Prowadzono działania kontrolno-blokadowe oraz działania wspólnie ze
Strażą Leśną mające na celu wyeliminowanie kłusownictwa leśnego i rybnego oraz
kradzieży drewna.
Komisja dokonała podsumowania informacji i wydała opinię pozytywną.
Zarówno policja jak i straż wypełniają swoje zadania w sposób należyty w trosce
o bezpieczeństwo mieszkańców gminy Sienno. Podejmują działania prewencyjne
i edukacyjne mające na celu zapobieganie i wyeliminowanie zagrożeń. Jednostki OSP
dbają o utrzymanie sprzętu w gotowości do prowadzenia akcji ratowniczych. W miarę
posiadanych środków jednostki są doposażane w sprzęt i umundurowanie, prowadzone
są remonty strażnic.
Opinia o stanie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej zostanie przedłożona Radzie
Gminy na najbliższej sesji.
Ad.2. Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia przedłożonych
przez Zakład Usług Komunalnych w Siennie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Taryfy za wodę i ścieki przedstawił kierownik Zakładu Usług Komunalnych w Siennie
Bohdan Przydatek. Po przeanalizowaniu kosztów ZUK proponuje nieznaczne podwyższenie
ceny wody i ścieków. Kierownik ZUK argumentuje konieczną podwyżkę wzrostem cen
energii i utrzymania sieci. Cena wody wzrosłaby z 2,75 zł na 2,91 zł tj. o 0,16 zł zaś ścieki o
0,27 zł, nieznacznie wzrosłaby też cena abonamentu.
Komisja zapoznała się również z informacją Wójta Gminy dotyczącą weryfikacji
przedstawionych przez ZUK taryf. Wójt Gminy nie zgłasza żadnych uwag ani zastrzeżeń
i wnosi o zatwierdzenie taryf w drodze uchwały.
Komisja nie wnosi zastrzeżeń do proponowanych stawek i opiniuje pozytywnie projekt
uchwały.
Na tym posiedzenie zakończono .
Przewodniczący Komisji
Julian

Siwek

2

