PROTOKÓŁ Nr 17/16
z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego
w sali obrad Urzędu Miasta
w dniu 13 czerwca 2016 roku

Lista obecności radnych w załączeniu.
Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Komisji Ewa Grabek. Powitała zgromadzonych,
stwierdziła prawomocność obrad i odczytała przesłany członkom Komisji porządek
posiedzenia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otwarcie posiedzenia.
Przedstawienie porządku posiedzenia.
Zasadność funkcjonowania Straży Miejskiej w Lubartowie.
Wydanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad XVII sesji Rady Miasta Lubartów.
Wolne wnioski.
Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Komisji poinformowała zebranych, że porządek w pkt. 4 posiedzenia
Komisji został rozszerzony o wydanie opinii nt. dwóch dodatkowych projektów uchwał
w następujących sprawach:
- wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Lubartów do współpracy przy realizacji
projektu „Zielony LOF” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Lubelskim
Obszarze Funkcjonalnym i zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Miasto Lubartów
a pozostałymi gminami Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego tworzącymi projekt „Zielony
LOF”;
- wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Lubartów do współpracy przy realizacji
projektu „Mobilny LOF” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Lubelskim
Obszarze Funkcjonalnym i zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Miasto Lubartów
a pozostałymi gminami Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego tworzącymi projekt „Mobilny
LOF”.
Następnie Przewodnicząca Komisji poddała przedstawiony porządek posiedzenia
z uwzględnieniem powyższych uchwał pod głosowanie. Komisja 6 głosami „za” jednogłośnie
przyjęła zaproponowany porządek posiedzenia.
Komisja rozpoczęła obradowanie według przyjętego porządku.
Ad.3
Zasadność funkcjonowania Straży Miejskiej w Lubartowie.
Tytułem wstępu Przewodnicząca Komisji Pani Ewa Grabek przypomniała, że Rada Miasta
Lubartów wystąpiła do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie o wydanie opinii
dotyczącej rozwiązania Straży Miejskiej w Lubartowie. Zabierając głos w tym temacie,
Zastępca Burmistrza Radosław Szumiec poinformował, że wydana przez Komendanta
Wojewódzkiego Policji opinia jest pozytywna. Decyzja o ewentualnym wprowadzeniu
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stosownej uchwały o rozwiązaniu Straży Miejskiej należy teraz do Burmistrza
i Przewodniczącego Rady Miasta.
Otwierając dyskusję w tym punkcie porządku posiedzenia Komisji, jej Przewodnicząca
poprosiła o zgłaszanie pytań do uczestniczącego w dzisiejszym posiedzeniu Komendanta
Straży Miejskiej Pana Andrzeja Wronowskiego.
Jako pierwszy głos zabrał radny Jakub Wróblewski, którego zainteresowały obecne
zadania SM w Lubartowie. Jak wygląda codzienne funkcjonowanie Straży? Ilu jest
funkcjonariuszy?
W odpowiedzi na zadane pytania Komendant Straży Miejskiej w Lubartowie Pan Andrzej
Wronowski stwierdził, że stan ilościowy SM znacznie się zmniejszył, praktycznie pozostała
połowa dawnego składu, tzn. komendant i dwóch strażników. Zadania SM są ściśle określone
w ustawie o strażach gminnych. Zadania te nie uległy zmianie, poza związanymi ze strefą
płatnego parkowania, w ramach których SM sprawdzała czy osoby parkujące pojazdy
wykupują bilety w parkomatach oraz przenosiła gotówkę z parkomatów do kasy UM.
W wyniku przeprowadzonej w kwietniu br. kontroli Wojewody oraz Komendy Wojewódzkiej
Policji, ww. zadania zostały zakwestionowane jako wykraczające poza kompetencje, poza
zakres ustawowych regulacji zawartych w ustawie o strażach gminnych. W związku z tym
stosując się do zaleceń Wojewody, decyzją Burmistrza Miasta ww. obowiązki zostały „zdjęte”
ze SM. Komendant SM poinformował, że straż gminna powołana została do ochrony
porządku i spokoju publicznego oraz czuwania nad realizacją i przestrzeganiem prawa
miejscowego. Do zadań SM należą: współpraca z policją w wymianie informacji,
patrolowanie miasta celem ewentualnego stwierdzania nieprawidłowości (głównie czynności
o charakterze sanitarno – porządkowym), reagowanie w związku z wprowadzanymi
zmianami w oznakowaniu miasta na przypadki parkowania w miejscach niedozwolonych
(interwencje dot. drogi pożarowej przy sklepie spożywczym „Stokrotka”, związane ze zmianą
oznakowania ulic, tj. wprowadzenie zakazu zatrzymywania się i postoju na ul. Obywatelskiej,
ul. Mickiewicza, ul. Poniatowskiego, ul. 1 Maja), działanie na rzecz bezpieczeństwa miasta
i jego mieszkańców poprzez współpracę ze schroniskiem dla zwierząt (wspólna z MOPS
interwencja u mieszkańca ul. Kościuszki), zabezpieczanie przemarszów, procesji (liczba
godzin przepracowanych do dnia dzisiejszego 164 - podczas zabezpieczenia i kierowania
ruchem drogowym przy orszaku Trzech Króli, przy biegach Żołnierzy Wyklętych, obstawianie
Drogi Krzyżowej, biegów ulicznych „Lewarta”, święta 3 Maja, Bożego Ciała oraz festynu
miejskiego), są to czynności, podczas których wspólnie z policją SM kieruje ruchem
drogowym. Od początku roku do chwili obecnej miało miejsce 25 różnego rodzaju
interwencji, które najczęściej sprowadzały się do spraw ściśle porządkowych (w okresie
wiosennym związane z oczyszczaniem miasta), a także były to interwencje odnośnie psów.
Komendant poinformował ponadto, iż SM prowadzi poza tym kontrolę targowisk, zwracając
uwagę na handel różnymi materiałami (przekazanie jednej sprawy do policji z wnioskiem
o wszczęcie dochodzenia w przypadku podejrzenia przestępstwa). Przez omawiany okres
czasu zostały ukarane mandatami dwie osoby spożywające alkohol w miejscach publicznych.
Praca SM w Lubartowie odbywa się w godzinach od 7.30 – 15.30.
Po wysłuchaniu wypowiedzi Komendanta Straży Miejskiej w Lubartowie Pana Andrzeja
Wronowskiego radny J. Wróblewski zauważył, że mimo licznych jego zgłoszeń odnośnie
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parkowania na skrzyżowaniu ul. Orlicz – Dreszera i ul. Szulca, interwencja SM nie powiodła
się. Radny przypomniał, że 18 marca br. zawiadomił, że pod UM na miejscu dla inwalidów
zaparkował samochód nieuprawniony do tego. W związku z tym zadał pytanie: Co w tej
sprawie zostało zrobione i jaki jest skutek ewentualnych działań podjętych przez SM?
Odnosząc się do zapytania radnego J. Wróblewskiego, Komendant SM poinformował, że
w sprawie parkowania na miejscu dla inwalidów interweniował inspektor Artur Ozon, nie
pracujący obecnie w Straży. Ze swej strony Komendant zadeklarował nawiązanie kontaktu
z byłym pracownikiem celem zdobycia informacji jak powyższa sprawa została merytorycznie
załatwiona.
W tej części posiedzenia Komisji z uwagi na niedyspozycję fizyczną jej Przewodnicząca
poprosiła o przegłosowanie dalszego prowadzenia posiedzenia przez innego członka Komisji.
Wobec nieobecności na dzisiejszym posiedzeniu Komisji jej Wiceprzewodniczącego Pana
Jacka Tchórza na przewodniczenie dalszej części obrad jednogłośnie, 6 głosami „za” został
wybrany radny Jakub Wróblewski, który na wstępie zasygnalizował swoje wątpliwości
prawne co do zgodności przyjętego rozwiązania z obowiązującym Statutem. Przewodnicząca
Ewa Grabek opuściła posiedzenie.
Powracając do tematyki posiedzenia radny Jakub Wróblewski udzielił głosu w dyskusji
w realizowanym punkcie porządku radnemu Zbigniewowi Gałązce, który zwrócił się do
Komendanta SM z zapytaniem, czy obecny skład osobowy Straży jest wystarczający
i zapewnia dobre funkcjonowanie SM w mieście?
W odpowiedzi Komendant stwierdził, że dwóch ludzi nie jest w stanie w 23- tysięcznym
mieście zapewnić należyty spokój i porządek, zwłaszcza przy obecnych godzinach pracy, tj.
od 7.30 do 15.30, z wolnymi sobotami i niedzielami.
Biorący udział w toczącej się dyskusji radny Jakub Wróblewski zainteresował się przyczyną
zmniejszenia etatów w SM z 5 na 3.
Komendant SM stwierdził, że pytanie to nie powinno być skierowane do niego.
Więcej uwag, pytań i głosów w tym punkcie posiedzenia nie było, zatem radny Jakub
Wróblewski zamknął go. Przed przystąpieniem do realizacji następnego pkt. posiedzenia,
z uwagi na wątpliwości prawne co do zgodności prowadzenia przez siebie posiedzenia
z obowiązującymi przepisami, po sprawdzeniu regulacji statutowych w tym temacie, radny
Jakub Wróblewski zadecydował o zakończeniu posiedzenia dzisiejszej Komisji bez wydawania
przez nią opinii w sprawach objętych porządkiem obrad XVII sesji Rady Miasta Lubartów
i realizacją kolejnych punktów posiedzenia.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI

EWA GRABEK
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