P R O T O K Ó Ł NR 6.2019
z posiedzenia Komisji Budżetu, Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska
odbytego w dniu 19 września 2019 roku
Posiedzeniu przewodniczył Gabriel Zukierski– Przewodniczący Komisji.
W posiedzeniu uczestniczyli:
- członkowie Komisji wg listy obecności,
- Radosław Ciechacki – Wójt Gminy,
- Jarosław Zdunek – Komendant Komisariatu Policji.
Porządek posiedzenia:
1. Wniosek w sprawie zabezpieczenia i przekazania środków finansowych na dodatkowe
patrole Policji oraz dofinasowanie zakupu pojazdu.
2. Sprawy rożne.
ad.1. Jarosław Zdunek poprosił o rozważenie możliwości zabezpieczenia i przekazania
środków finansowych dla Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy z przeznaczeniem na
skierowanie dodatkowych płatnych patroli realizowanych w czasie wolnym od służb na
terenie gminy w kwocie 200 zł brutto za służbę.
W swojej wypowiedzi zaznaczył, że zwiększenie ilości patroli wpływa znacząco na poczucie
bezpieczeństwa obywateli oraz ogranicza występowanie przestępstw i wykroczeń w
najbardziej uciążliwych kategoriach. Organizacja przedsięwzięć o charakterze kulturalnym,
artystycznym i sportowym, nakłada na organizatora obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i
porządku. Dodatkowe środki pozwolą na skierowanie patroli w rejon trwania tych imprez.
W przypadku akceptacji sporządzone zostanie porozumienie pomiędzy komendantem
Miejskim policji w Bydgoszczy a wójta Gminy, w którym zostaną zawarte informacje m.in. o
wysokości środków i terminach przesyłania sprawozdań z wykorzystania oraz efektów
działań.
Wójt gminy podziękował za dotychczasowa współpracę, zaznaczył, że inne gminy środki na
dodatkowe patrole przekazuję. Zaproponował kwotę 5 tysięcy złotych.
Komisja w wyniku głosowania jednogłośnie zaproponowała wydzielić w przyszłorocznym
budżecie Gminy kwotę 5 tysięcy złotych na skierowanie dodatkowych patroli policji.
W trakcie dalszej dyskusji poruszono sprawę przywrócenia Posterunku Policji w Dąbrowie
Chełmińskiej. Zwrócono uwagę na względy ekonomiczne.
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Radni nie widzą możliwości udziału środków budżetu gminy w realizacji w/w inwestycji.
Jarosław Zdunek zwrócił uwagę na zły stan techniczny pojazdu Policji. Poprosił o rozważenie
dofinansowania zakupu nowego marki Skoda.
Komisja w wyniku głosowania zaproponowała wydzielić w przyszłorocznym budżecie gminy
kwotę 50 tysięcy złotych z przeznaczeniem na zakup pojazdu dla Policji.
Ad. 2. W sprawach różnych poruszono następujące kwestie:
Wójt Gminy przedstawił nowych Członów Izby Rolniczej.
Katarzyna Ostrowska omówiła działania związane z odszkodowaniami za susze,
Wójt Gminy podziękował Komisji za sprawne przeprowadzenie spisu strat.
Na tym posiedzenie zakończono.
Protokółowała:
Barbara Piórkowska

Przewodniczył:
Gabriel Zukierski
Przewodniczący Komisji
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