PROTOKÓŁ Nr 5/2015
z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego
w sali obrad Urzędu Miasta
w dniu 22 kwietnia 2015r.
Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz. 16.00. W obradach uczestniczyło
5 Radnych oraz osoby wg załączonej listy.
Przewodnicząca Komisji Pani E. Grabek otworzyła posiedzenie i powitała zebranych.
Następnie zapoznała zebranych z porządkiem obrad ( zgodnie z załącznikiem).
Głosowanie nad porządkiem obrad:
za – 5
przeciw – 0
wstrzymało się - 0
Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Lubartowie w roku 2014
Sprawozdanie przedstawił komendant Andrzej Wronowski ( sprawozdanie z działalności
w załączeniu).
Przewodnicząca E. Grabek odczytała pismo WP-851/2015 z dnia 20 kwietnia 2015r.
przesłane przez Komendę Powiatową Policji w Lubartowie (pismo w załączonych
materiałach).
Radny J. Wróblewski – pytanie do sprawozdania . Pan Komendant podał taką informację, że
było 60 interwencji na rzecz mieszkańców nie wynikających z wykonywania zadań
służbowych. Czy to były dodatkowe rzeczy, które nie są w Waszym zakresie działania, czy to
były te rzeczy, które zgłosili mieszańcy, żebyście interweniowali, a to leży w zakresie
Waszych zadań.
Komendant A. Wronowski – rano mam odprawę z moimi ludźmi i każdorazowo, gdzie
w książce służby są wpisane konkretne zadania dla każdego patrolu na poszczególny dzień.
To jest taka rutyna, która jest stosowana w służbach mundurowych. Patrole udają się w teren
i wykonują swoje czynności. Natomiast do mnie lub kolegów, którzy zostają w urzędzie
zgłaszają się ludzi i zgłaszają skargi, interwencje. Skargi te obejmują zakres naszego działania
i w tym zakresie podejmowana jest interwencja.
Radny J. Wróblewski – Pan Komendant podał w swoim sprawozdaniu 2 razy liczbę 285
godzin bo raz na zabezpieczenie imprez służbowych, a drugi raz w zakresie współpracy
z Komendą Powiatową Policji.
Komendant A. Wronowski – jest to ta sama liczba godzin, tylko dlatego że Policja wymaga,
żeby podkreślić ile godzin pracujemy we wspólnych patrolach. To są godziny nadliczbowe.
Radny j. Wróblewski – ile mamy zasobników parkometrów w Lubartowie?
Komendant A. Wronowski – 5.
Radny J. Wróblewski – policzyłem sobie średnio, że macie 130 przenoszeń gotówki, to jest
niecałe 153 tys. Zł. Gotówki, co daje 1176,50 zł. Na jedno przenoszenie, dzieląc na 5 niewiele
ponad 200 zł. Z jednego parkometru. Czy Straż Miejska musi być angażowana do
przenoszenia dość niewielkich kwot pieniędzy? Czy mógłby to robić inspektor z Wydziału
Finansowego czy osoba, która się tym zajmuje, ponieważ obsada kadrowa jest dosyć
szczupła. Ja mam raczej sygnały negatywne oceniające pracę Straży miejskiej nie z tego
powodu, że są mundurowymi, tylko z tego powodu, że tej straży Miejskiej nie widać
w mieście i nie wykonuje swoich zadań w godzinach popołudniowych, kiedy zagrożenie
różnymi wyczynami czy w godzinach wieczornych jest większe. Czy jest możliwość żeby
straż miejska zwolnić z popierania tych opłat parkometrowych?
Pytanie drugie- czy istnieje taka prawna możliwość, żebyście pracowali poza godzinami
pracy Urzędu, w godzinach wieczornych?
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Komendant A. Wronowski – konstrukcja parkometrów wymaga sporej siły fizycznej, żeby
podłączyć ten zasobnik, a następnie odblokować go i żeby pieniądze można było opróżnić
i przenieść do Urzędu. Jednorazowo przenosimy 1100 zł. – 1300 zł.. Jest to ciężka sprawa.
Nie wyobrażam sobie, żeby kobieta mogła to nieść. Kobieta nie poradzi sobie z tym
systemem. Trzeba użyć siły fizycznej. Odpowiedź na drugie pytanie – istnieje taka
możliwość, z tym że regulamin organizacyjny UM przewiduje lokuje nas w strukturze Urzędu
jako jego wydział i jesteśmy zobowiązani do czasu pracy jaki jest określony jako czas pracy
dal pracowników. Pracowaliśmy popołudniami, gdy były Mistrzostwa Europy w piłce nożnej
przy zapieczeniu. Była wprowadzona poprawka i na tej podstawie mogliśmy te imprezy
obstawiać.
Radny J. Wróblewski – rozważamy jako radni kwestię budowy i modernizacji monitoringu
w mieście. Czy istnieje prawna możliwość, żeby obsługą monitoringu i ewidencjowaniem
tego co się dzieje, obsługa kamer zajmowała się Straż Miejska?
Komendant A. Wronowski – prowadziłem rozmowy z kolegami z innych miast, którzy
obsługują monitoring. Koledzy we Włodawie mają 12-13 kamer wysokiej rozdzielczości.
Byłem u nich, oglądałem jak to działa. Są to kamery cyfrowe, czułe. System pracy polega na
tym, że nie ma tam osoby, która „non stop” siedzi i obserwuje, co się dzieje. Działanie
kamer jest statyczne, nagrywają one tylko obraz. Straż Miejska pracuje na dwie zmiany.
Kończą się one o 22.00. Kamery służą jako materiał dowodowy dla Policji, przy sprawdzaniu
zdarzeń. Jeżeli na takiej zasadzie można by to było rozpatrywać, to nie widzę problemu poza
lokalowym, żeby to można było zrobić. Musi być do tego wydzielone pomieszczenie
(obowiązuje ustawa o ochronie danych osobowych).
Radny J. Wróblewski – ile osób pracuje we Włodawie?
Komendant A. Wronowski – 8 albo 9.
Radny J. Wróblewski – rozumiem, że tylko regulamin organizacyjny UM blokuje Wam
możliwość pracy po godzinach Urzędu. Natomiast zmiana regulaminu lub stworzenie z Was
odrębnej jednostki spowoduje, że moglibyście te rzeczy wykonywać. Jeżeli dałoby się
doprowadzić do tego, że moglibyście pracować w innych godzinach niż do 15.30, to nic nie
stoi na przeszkodzie, żebyście mogli zajmować się tym monitoringiem w mieście, ale nie
tylko od strony statycznej, ale również na bieżąco obserwować i wykorzystywać kamery?
Komendant A. Wronowski – byłaby taka możliwość, gdybyśmy byli w stanie zwiększyć
stan liczebny.
Radny J. Wróblewski- o ile?
Komendant A. Wronowski – o 2 osoby. W tej chwili mamy jeden wakat.
Radny G. Jaworski – ile kamer Pana zdaniem jest potrzebnych w Lubartowie, żeby obstawić
i monitorować te newralgiczne miejsca, gdzie się coś dzieje?
Komendant A. Wronowski – 15 – 18 kamer.
Przewodnicząca E. Grabek – z pism Policji wynika, że mamy 3 kamery, które nie działają.
W 2014r. były pobicia, rozboje. To było na rynku. Kamery nic nie zarejestrowały. Musimy
doprowadzić do tego, żeby w mieście były kamery, żeby znalazły się środki na ten cel.
Postawię wniosek w tej sprawie, żeby było bezpiecznie, żeby nie rozboi.
Radny J. Wróblewski – pytanie do P. Sekretarz. Pan Komendant powiedział, że regulamin
organizacyjny UM blokuje możliwości pracy Straży Miejskiej popołudniu, czy w godzinach
wieczornych? Czy jest taka możliwość, żeby służba Panów odbywała się w godzinach
wieczornych, kiedy to zagrożenie jest większe?
Sekretarz A. Bielińska – Regulamin nie stanowi takiej bariery, regulamin jest dokumentem,
który zawsze można zmienić. Natomiast nie twierdzę, że można, bo chce zwrócić uwagę
delikatnie, że zadaniami Straży Miejskiej to nie jest tylko obsługa monitoringu, ale również
wiele innych zadań wynikających z ustawy. I ta obsada z pewnością nie pozwoli na realizację
tej funkcji. Chcę zauważyć i nie kwestionuję w ogóle roli monitoringu w zapewnieniu
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bezpieczeństwa w naszym mieście, ale funkcję prewencyjną i należałoby podejść do tego
w sposób bardzo racjonalny, jeżeli chodzi o ocenę środków niezbędnych na ten monitoring,
w szczególnie w zakresie, co będzie bardziej korzystniejsze. Czy zmiana godzin , zwiększenie
etatów po stronie Straży Miejskiej, bo to jest konieczne. Jeżeli ta funkcja ma być wypełniana,
to trudno żeby ten monitoring działał przez 8 godzin czy 12 godzin, bo generalnie zagrożenie
niebezpieczeństwa występuje w godzinach wieczornych, w nocy. Więc dlaczego nie
rozważyć takiej sytuacji, gdzie obsługą monitoringu i pozostawały w użytkowaniu Policji
i miasto mogłoby decyzją Rady ewentualnie dofinansowywać, tak jak zresztą wiele razy
dofinansowujemy działania Policji.
Radny J. Wróblewski – Głównym zadaniem Straży Miejskiej jest ochrona spokoju
i porządku w miejscach publicznych i stanie na straży praworządności w mieście, a nie
przepraszam tak jak napisał Pan Komendant w sprawozdaniu pomocy Wydziałowi Geodezji
i Gospodarki Gruntami w zakresie pomocy w dostarczaniu sprzętu do pomiarów
geodezyjnych. Czytam sobie w ustawie zakres zadań, które ma Straż Miejska wykonywać
i nie widzę tego ( dostawy sprzętu do pomiarów geodezyjnych w tym katalogu). Problemem
funkcjonowania Straży Miejskiej jest zła organizacja pracy Straży Miejskiej i obarczenie
zadaniami, których strażnicy nie powinny wykonywać, a wykonują dla Urzędu Miasta.
Powinnyśmy iść w kierunku, jak dociążyć Straż Miejską z tych zadań, które wykonują,
a które powinni wykonywać na rzecz mieszkańców miasta czyli zapewnienia porządku
w mieście i stania na straży praworządności. Monitoring miejski jest jednym ze
skuteczniejszych narzędzi prewencyjnych, ponieważ sam widok kamery odstrasza kogoś, kto
chce coś zrobić, ale też ułatwia wykrycie sprawcy. Postawię wniosek o zmianę organizacji
pracy Straży Miejskiej.
Pan W. Kijek – Na temat monitoringu. Była przeprowadzona rozmowa z Panem Czesławem
Osmołą. Jest to osoba, która zajmuje się konserwacją monitoringu w Lubartowie, zakładała
go, przenosiła z Al. Tysiąclecia. W tym tygodniu mamy mieć przez niego złożoną koncepcję
monitoringu na miasto Lubartów i wstępną kalkulację kosztów. Jeżeli będziemy mieli te dane,
to będziemy dyskutować z Państwem, Policją odnośnie ilości kamer i wtedy prawdopodobnie,
jeżeli będą środki finansowe zostanie trybem zamówień publicznych ogłoszone zamówienie
na dokumentację. Są to bardzo duże koszty. Trzeba cały system zrobić od nowa.
Radny G. Jaworski – Główną informacją dla człowieka, który zajmuje się tym i wycenia jest
ilości tych urządzeń i myślę, że od tego powinnyśmy zacząć.
P. W. Kijek – Pan Cz. Osmoła przedstawi dwie koncepcje. I potem będzie dyskusja, będzie
rozmawiał z P. Burmistrzem.
Radny J. Wróblewski – Proponuję rozważyć włączenie od tego systemu monitoringu
z kamer będących do dyspozycji Spółdzielni Mieszkaniowej czy wspólnot mieszkaniowych,
kamer prywatnych na sklepach, o ile będzie to możliwe.
P. W. Kijek – będę wnioskował do Burmistrza o utworzenie komisji do tego celu i będziemy
to dokładnie analizować.
Wniosek formalny P. Jakuba Wróblewskiego – wniosek do Burmistrza Miasta o ochronę
spokoju i porządku w miejscach publicznych poprzez rozszerzenie godzin pracy Straży
Miejskiej w godzinach popołudniowych i wieczornych
Głosowanie nad wnioskiem
za- 5

przeciw-0

wstrzymało się -0

Wniosek formalny P. Ewy Grabek - w sprawie monitoringu, o zmodernizowanie całej sieci
monitoringu, zainstalowanie kamer tam, gdzie są rozboje

3

Głosowanie nad wnioskiem
za- 5

przeciw-0

wstrzymało się -0

Ocena Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014
Sprawozdanie przedstawiła Pani K. Bajda ( sprawozdanie w załączeniu).
Radny J. Wróblewski – jaka jest celowość zakupów dla pedagogów szkolnych, członków
komisji i uczniów samorządu uczniowskiego II LO biletów wstępu na spektakl „ Niećpa
2014”? Ilu członków samorządu pojechało na ten spektakl czy komisja musiała jechać? Była
to kwota 2160 zł..
Pani K. Bajda – kwota przeznaczona na poszczególne szkoły.
Pani J. Góralska- Lato – jest to zakup ok. 40 biletów. Nie jest to duża kwota. Jest to
możliwość integracji środowisk, które pracują na rzecz przeciwdziałań uzależnieniom,
młodzieży czyli profilaktycznej.
Pani K. Bajda – impreza skierowana jest do młodzieży, pracowników, dla wszystkich.
Radny J. Wróblewski – dlaczego pojechały osoby dorosłe?
Pani K. Bajda – co roku zmieniamy szkoły, żeby młodzież miała możliwość zobaczenia.
Dwa lata temu było 30 dzieci z Gimnazjum nr 1 i 2. Teraz pojechała szkoła
ponadgimnazjalna. Pedagog przywozi materiały, ulotki, które potem wykorzystujemy na
spotkaniach.
Radny J. Wróblewski – co się dzieje ze środkami niewykorzystanymi przez komisję?
Pani J. Góralska – Lato – one zostają w budżecie miasta.
Radny G. Jaworski – dlaczego nie są wykorzystywane?
Pani J. Góralska –Lato – to pytanie do Pani Skarbnik.
Pani K. Bajda- Komisja nie jest rozrzutna.
Radny J. Wróblewski – czy te środki, które pozostają z danego roku czy one pozostają na te
działania na kolejny rok? Czy pula pieniędzy na 2015 rok jest większa?
Pani J. Góralska – Lato – to pytanie do Pani Skarbnik.
Radny J. Wróblewski – środki pochodzą z dopłat za zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych ( koncesji).
Radny G. Jaworski – mamy 20 punktów gastronomicznych sprzedaży napojów
alkoholowych w Lubartowie, 55 przeznaczonych do spożycia. Chyba to mniejsza ilość niż
30 punktów + 48. Czy jest prowadzona weryfikacja, że komuś nie dajemy koncesji?
Pani J. Góralska – Lato – uchwały przedmiotowe Rady Miasta dotyczą punktów
o zawartości powyżej 4,% alkoholu, w tym zakresie mamy 30 punktów sprzedaży dla
gastronomii, 48 punktów sprzedaży detalicznej czyli sklepów i nie liczba ta nie została
przekroczona, gdyż gastronomii mieliśmy w tym punktów 13 (zezwoleń powyżej 4,5% do
18% i powyżej 18%) a detalicznej 45 punktów sprzedaży ( mamy więcej punktów, gdyż są
poszerzane o zezwolenia na sprzedaż do 4,5% alkoholu).
Radny G. Jaworski – Czym kieruje się Urząd Miasta, komisja przy wydawaniu zezwoleń?
Pani J. Góralska – Lato – przedmiotowe dwie uchwały dotyczą: limitu i umiejscowienia
( 50 m od szkół, instytucji użyteczności, budynków wyznaniowych).
Informacja z realizacji Programu „Lubartowska Karta Dużej Rodziny 3+ i Rodziny
Zastępczej” za rok 2014
Informacje na powyższy temat przekazała Pani J. Góralska –Lato ( inf. w załączeniu).
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Radny J. Wróblewski – w jaki sposób Karta Lubartowskiej Rodziny odnosi się do Karty
Dużej Rodziny? Czy jest to ten sam zakres osób, czy jest to inna grupa osób?
Pani J. Góralska – Lato – w przypadku Lubartowskiej Karty znamy dane. W przypadku
Karty Dużej Rodziny członkowie rodzin uprawnieni do Karty to rodzice, również rodzice
zastępczy oraz osoby, które prowadzą rodzinne domy dziecka i otrzymują oni karty
bezterminowo. Dzieci otrzymują karty do 18 roku lub jeśli się uczą do 25 roku życia,
natomiast osoby niepełnosprawne ze stopniem umiarkowanym lub znacznym na czas
ważności orzeczenia.
Radny J. Wróblewski - zintegrujmy te dwa programy. Zlikwidujmy Kartę Lubartowską,
gdyż pokrywa się z Kartą Ogólnopolską, z tego powodu że podmiotów które współpracują
jest niewiele ( 2 podmioty). Poza tym ponosimy koszty, niewielkie ale koszty, angażujemy
pracownika, który traci czas na wydawanie tych kart. Osoby, które korzystają z tych kart
zwracają się do mnie z pytaniem dlaczego co roku muszą przychodzić i prosić o te karty,
skoro tam mają bezterminowo. W jakiś sposób zintegrujmy te dwa programy, po co powielać
tę działalność.
Pani J. Góralska – Lato – dajemy dwie karty. Są to dwa oddzielne programy. Dwa
oddzielne finansowania. W programie ogólnopolskim nie na tych usług, przedsiębiorców,
które my możemy dać na terenie miasta. Jest też kwestia weryfikacji mieszkańca. Karta
rządowa nie zawiera adresu. Jest imię i nazwisko, pesel, numer i data ważności.
Sekretarz A. Bielińska – wymaga to zmiany uchwały która obowiązuje. Natomiast są
wątpliwości prawne, czy możemy zmienić uchwałę. Ostatnio stanowisko radcy prawnego
jest takie, że nie możemy, gdyż generalnie nie obowiązuje i zmienia się z datą wejścia
w życie ustawa o karcie rodziny, więc ewentualnie Rada może podjąć nową uchwałę w tej
sprawie. Uchwała w tym momencie obowiązuje, ale nie można dokonać zmian tej uchwały,
bo zmieniły się przepisy. Radca prawny stoi na stanowisku, że możemy zmienić poprzez
uchwalenie przez Radę nowej uchwały w oparciu o ustawę o Karcie Rodziny.
Wniosek formalny P. Jakuba Wróblewskiego – wniosek do Burmistrza Miasta o to, żeby te
same świadczenia przyznane na podstawie Lubartowskiej Karty Dużej Rodziny 3+ i Rodziny
Zastępczej były respektowane dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny
Głosowanie nad wnioskiem
za- 3

przeciw-0

wstrzymało się -2

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2014r. oraz
przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań w 2015r.
Sprawozdanie przedstawiła Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Lubartowie Pani B. Kulka ( w załączeniu).
Radny J. Wróblewski – kim jest osoba wspierająca?
Pani B. Kulka – osoba taka pomaga rodzinie, uczy jak prowadzić gospodarstwo domowe,
np. zabiera dzieci z takich rodzin do teatru. Nie może to być osoba pochodząca z tej rodziny
np. babcia, dziadek. Może to być sąsiad, sąsiadka. Osoba, ta może ubiegać się o zwrot
kosztów poniesionych np. na zakup biletów do teatru.
Radny J. Wróblewski – w jaki sposób poszukują Państwo tych osób?
Pani B. Kulka – pracownicy socjalni robią rozeznanie wśród otoczenia.
Ocena zasobów pomocy społecznej na 2014r. dla Gminy Miasto Lubartów
Ocenę przestawiła Pani A. Antonik.
Wydanie opinii w sprawach objętych porządkiem VI sesji Rady Miasta Lubartów:
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Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych
położonych w Lubartowie przedstawiła Pani B. Góźdź- Staszek.
Głosowanie:
za – 5

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0

Projekt uchwały w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na wyłonienie
niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego
przedstawiła Pani E. Sędzimierz.
Głosowanie:
za – 3

przeciw – 0

wstrzymujących się – 1

Projekt uchwały w sprawie zasad ustalania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych
radnych Rady Miasta Lubartów przedstawiła Pani Sekretarz A. Bielińska.
Głosowanie:
za – 4

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania w zakresie utrzymania grobów, kwater
i cmentarzy wojennych na terenie Miasta Lubartów przez Gminę Miasto Lubartów od
Wojewody Lubelskiego omówił Pan W. Kijek.
W uzasadnieniu do projektu uchwały jest zapis” koszt renowacji przedmiotowego Pomnika
wynosi 18 200,00 zł.” a powinno być ” koszt renowacji przedmiotowego Pomnika wynosi 22
200,00 zł.”.
Głosowanie:
za – 4

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Komunalnego Gmin Ziemi
Lubartowskiej przedstawiła Pani Sekretarz A. Bielińska.
Głosowanie:
za – 1

przeciw – 0

wstrzymujących się – 3

Przewodnicząca Komisji Pani Ewa Grabek zamknęła obrady Komisji.
Na tym protokół zakończono.
Sporządziła:

Agnieszka Szymczuk

Przewodnicząca Komisji

Ewa Grabek
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