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Protokół Nr 6 

z posiedzenia Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego 

dnia 7 października 2019 r. 

 

Przewodniczący Komisji radny Jakub Piotrowski  otworzył i prowadził posiedzenie Komisji 

Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego..Powitał członków Komisji, przedstawicieli Urzędu  

i mieszkańców Milanówka. 

Lista obecności członków Komisji i gości są załącznikami do protokołu. 

   

Skład Komisji; 

Przewodniczący Jakub Piotrowski 

Radny Piotr Napłoszek 

Radny Leszek Kołodziejski Radny Krzysztof Wiśniewski 

 

Proponowany porządek obrad: 

1. Przyjęcie porządku obrad. 

2. Opinia Komisji dotycząca wniosków: Ochotniczej Straży Pożarnej i Policji. 

3. Sprawy różne.  

 

W obradach udział wzięli również; 

Komendant Policji w Milanówku ASP. Szt. Robert Skirski 

Prezes OSP Sławomir Bączkowski  

Naczelnik OSP  Sławomir Wieleciński 

Straż Miejska Izabela Koźbiał 

Szef obrony Cywilnej Łukasz Ryk 

 

Ad. 1. 

Przyjęcie porządku obrad. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie  przyjęcie porządku obrad.  

Komisja w głosowaniu; 3-za, pozytywnie zaopiniowała przyjęcie porządku obrad. 

 

Ad.2. 

Opinia Komisji dotycząca wniosków: Ochotniczej Straży Pożarnej i Policji. 

 

Prezes OSP Sławomir Bączkowski poinformował, że wniosek OSP wiąże się z pozyskaniem 

finansowania na wykonanie remontu i przebudowy Strażnicy w celu utworzenia dwóch 

dodatkowych miejsc garażowych. Sprawa jest pilna ponieważ jeden z samochodów zgodnie  

z przetargiem ma być dostarczony pod koniec grudnia. W chwili obecnej nie ma gdzie garażować 

samochodu. Część prac członkowie straży wykonują sami. Do wykonania całego remontu jest 

potrzebna wykwalifikowana ekipa remontowa. OSP otrzymała wszystkie potrzebne zgody. Kwota 

wnioskowana obejmuje wykonanie przebudowy elewacji oraz instalację bram wjazdowych. 
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W dyskusji poruszono następujące tematy; 

- kto sporządził kosztorys remontu, 

- wykonanie kosztorysu przez firmę budowlaną, 

- do ilu firm została wysłana oferta, 

- kwestia remontu jako porozumienie  między Strażą Pożarną a firmą wyłonioną do wykonania 

prac, 

- koszt remontu ( ok. 50 000,00zł), 

- formalna zgoda Burmistrza, przyznanie środków na remont, 

- termin wykonania prac, 

- projekt, kosztorys z dokumentacją ( zgoda Powiatu, Konserwatora Zabytków) przekazany do 

Urzędu Miasta. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie opinię dotyczącą wniosku Ochotniczej Straży 

Pożarnej. 

Komisja w głosowaniu; 4-za, pozytywnie zaopiniowała wniosek jw. 

Komendant Policji w Milanówku ASP. Szt. Robert Skirski przedstawił wniosek Komendy  

w Milanówku. Wniosek dotyczył dwóch kwestii; 

- prośba o dofinansowanie w ¾ do etatu dla pracownika cywilnego ( sekretarki), 

- dofinansowanie do służb ponadnormatywnych. 

W obu przypadkach chodzi o rok 2020. 

 

Podczas dyskusji poruszono następujące tematy;  

- czego dotyczą środki z dofinansowania, w jaki sposób są wykorzystywane, 

- ilu jest zatrudnionych policjantów pracujących w Komisariacie, 

- cały skład Komisariatu Policji w Milanówku wynosi 15 osób, 

-  kwota wniosku do patroli ponadnormatywnych – 38 000,00zł brutto, 

- ile dodatkowych patroli obejmuje wniosek, 

- Policja jako jednostka finansowana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, 

- dlaczego Policja kieruje wniosek o dofinansowanie do gminy, 

- praktyka wspierania służb przez gminy, 

- w jakich godzinach pracuje Policja w Milanówku, 

- kwota wniosku do dofinansowania etatu dla pracownika cywilnego- 35 000,00zł, 

- czy samorząd ma współfinansować zadania własne administracji rządowej, 

- obciążenie gminy dotyczące finansowania Straży Miejskiej, 

- Straż Miejska w Milanówku pracująca 24 h,  

- czy dofinansowanie przez gminę Policji jest celowe, 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod glosowanie wniosek Policji w zakresie dofinansowania. 

Komisja w głosowaniu; 2-za,2- przeciw, nie podjęła decyzji w zakresie wniosku jw.  

 

Ad.3. 

Sprawy Różne. 

- kradzież kwiatów z przestrzeni publicznej, 

- brak formalnego zgłoszenia, 
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- sprawa monitoringu miejskiego, 

- patrole rowerowe i piesze w mieście wykorzystywane szczególnie w pobliżu stacji i szkół, 

- stan etatowy i system pracy w Straży Miejskiej, 

- stan kadry Straży Miejskiej- 20 osób. W tym; cztery osoby obsługujące monitoring, jedna osoba 

zajmująca się sekretariatem, pozostali to funkcjonariusze, 

- ilość potrzebnych etatów - 27, 

- czy nabory na strażnika miejskiego są otwarte, 

- szkolenia osób które chcą być zatrudnione w Straży Miejskiej, 

 

Na tym posiedzenie i protokół zakończono. 

Nagranie stanowi integralną część protokołu. 

 

Protokołowała: 

/-/ 

Małgorzata Obwojska 

                                                           

Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego 

/-/ 

Radny Jakub Piotrowski 


