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Protokół nr 37/2017 

Komisja ds. Rodziny i Bezpieczeństwa 

26 czerwca 2017r. 

 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu nr 35 i 36. 

4. Informacja dzielnicowych o bezpieczeństwie w szkołach i całej gminie. 

5. Informacja o stanie bezpieczeństwa Publicznego (w zakresie dróg). 

6. Informacje, zapytania, wolne wnioski. 

7. Zakończenie posiedzenia. 

 

 

Ad. 1  

Przewodniczący Komisji Ireneusz Kucner o godz. 11
10 

dokonał otwarcia posiedzenia 

witając wszystkich przybyłych i stwierdzając quorum. Komisja uczestniczyła w składzie 4 

osobowym. Spoza Komisji udział wzięli: Z-ca Wójta Gminy Bogumił Ciborski, Kierownik 

RGKROŚ Pani Halina Garczyńska, Inspektor ds. Inwestycji Daniel Drożdżewski, 

Dzielnicowy st. sierż. Marek Majkutewicz. 

 

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 2 

Komisja poprzez głosowanie przyjęła porządek obrad jednogłośnie 4 głosami za.  

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, dlaczego Członkowie Komisji nie dostali 

żadnych materiałów dotyczących punktu 4 porządku obrad tj. informacja dzielnicowych o 

bezpieczeństwie w szkołach i całej gminie. 

 

Przewodniczący Komisji Ireneusz Kucner oznajmił, iż w roku ubiegłym sprawozdanie 

przedstawiane było przez Dzielnicowego na Komisji i przyjął, iż w roku bieżącym będzie się 

to odbywało w tej samej formie. 

 

Radna Krystyna Rajczyk oznajmiła, że ją interesują dane porównawcze i statystyki. 

 

Dzielnicowy st. sierż. Marek Majkutewicz poinformował, iż statystyki dotyczące zdarzeń 

zostaną przedstawione w późniejszym terminie przez Komendanta. Dzielnicowy z 

posiedzenia Komisji sporządzi notatkę służbową i wszelkie zapytania oraz uwagi przekaże 

Komendantowi. 

 

Ad. 3  

Komisja poprzez głosowanie przyjęła protokół nr 35 jednogłośnie – 4 głosami za. 

Komisja poprzez głosowanie przyjęła protokół nr 36 jednogłośnie – 4 głosami za. 

 

Ad. 4 

Informację o bezpieczeństwie w szkołach i całej gminie przedstawił Dzielnicowy st. sierż. 

Marek Majkutewicz, który poinformował, iż stanowisko dzielnicowego na terenie gminy 
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Santok zajmuje od czerwca ubiegłego roku i w tym czasie organizowane były w szkołach 

różne spotkania dotyczące czynów karalnych, cyberprzemocy, narkomani oraz alkoholizmu. 

Spotkania odbywały się w każdej szkole na terenie gminy Santok. Policja stara się mieć 

ciągły kontakt z Dyrektorami szkół, Dyrektorzy zgłaszają się z problemami i prośbami o 

pomoc związaną z różnymi tematami dotyczącymi uczniów. W okresie sprawowania funkcji 

dzielnicowego zdarzył się incydent, gdzie dziewczynka zaczepiana była przez osobę obcą w 

samochodzie. Po tym zdarzeniu w szkołach przeprowadzane były pogadanki na temat 

zachowania się w takich przypadkach. Przekazano wszystkim szkołom telefony kontaktowe 

do Dzielnicowego oraz do Komisariatu.  

 

Radny Jerzy Stępień zwrócił się z pytaniem, czy Dyrektorzy Szkół lub Pedagodzy zgłaszają 

sytuacje występowania np. alkoholu, narkotyków czy innych środków odurzających lub 

istnieje podejrzenie o ich występowaniu.  

 

Dzielnicowy st. sierż. Marek Majkutewicz poinformował, iż ma telefoniczny kontakt z 

pedagogami i w przypadku wystąpienia tego typu sytuacji są prośby, aby w konkretnych 

klasach przeprowadzić pogadankę z uczniami. Policja dysponuje różnymi prezentacjami 

multimedialnymi. 

 

Radny Jerzy Stępień zwrócił się z pytaniem, czy Szkoła w Santoku zgłaszała, że na 

przystanku koło Szkoły jest bałagan, nieporządek i młodzież pali papierosy.  

 

Dzielnicowy st. sierż. Marek Majkutewicz udzielił odpowiedzi, że miał takie sygnały i w 

miarę możliwości co jest trudne z uwagi na specyfikę pracy Dzielnicowego i tego, że jest 

jedynym Dzielnicowym na terenie całej gminy, stara się kontrolować wskazane miejsce.  

 

Radny Piotr Goławski zwrócił się z pytaniem, czy był zgłoszony przypadek ucznia pod 

wpływem alkoholu lub narkotyków i jaka w takim przypadku obowiązuje procedura.  

 

Dzielnicowy st. sierż. Marek Majkutewicz poinformował, że jeżeli jest podejrzenie, iż 

dziecko w szkole jest pod wpływem narkotyków lub alkoholu, obowiązkiem Dyrekcji jest 

wezwanie policji. Policja wykonuje badanie w obecności rodzica lub opiekuna prawnego. Z 

takich czynności sporządza się notatkę urzędową do Sądu Rodzinnego, który wyciąga dalsze 

konsekwencje. Takich przypadków w okresie ostatniego roku nie było. Dzielnicowy dodał, że 

jeżeli dostaje informację o podejrzeniu, iż konkretna osoba sprzedaje narkotyki w szkole, robi 

w takim przypadku meldunek informacyjny pod kątem dalszych czynności.  

 

Radna Krystyna Rajczyk zapytała, czy były sytuacje zgłaszania podejrzanych osób o 

rozprowadzanie narkotyków w szkole. 

 

Dzielnicowy st. sierż. Marek Majkutewicz odpowiedział, że miał takie przypadki jednak nie 

są mu znane efekty dalszych działań odpowiednich służb. 

 

Radna Krystyna Rajczyk zapytała, ile osób Dzielnicowy zgłosił do Komisji Alkoholowej. 

 

Dzielnicowy st. sierż. Marek Majkutewicz odpowiedział, że nie zgłosił żadnej osoby. 

 

Radna Krystyna Rajczyk zapytała, ile czasu ze swojej pracy Dzielnicowy poświęca na prace 

na terenie Gminy Santok oraz dlaczego od połowy marca nie ma drugiego Dzielnicowego. 
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Dzielnicowy st. sierż. Marek Majkutewicz odpowiedział, że nie jest w stanie odpowiedzieć 

na pytanie, ponieważ musiałby zobaczyć swój grafik.  Dzielnicowy oznajmił, iż dostał 

informację od Komendanta, że drugi dzielnicowy zostanie przydzielone w okresie lipiec – 

sierpień. 

 

Z-ca Wójta oznajmił, że jest problem, ponieważ Gmina Santok ma tylko jednego 

dzielnicowego, który przy najdrobniejszych zdarzeniach takich jak np. żużel, czy festyn w 

Deszcznie jest zabierany, co prowadzi do sytuacji, która miała miejsce, że przez 3 tygodnie 

nie było dzielnicowego na terenie gminy. 

 

Radny Jerzy Stępień zwrócił się z pytaniem, w której miejscowości są największe 

zagrożenia, jest najwięcej interwencji i jak układa się współpraca z sołtysami z terenu gminy. 

 

Dzielnicowy st. sierż. Marek Majkutewicz udzielił odpowiedzi, że współpraca z sołtysami 

układa się bardzo dobrze, a najwięcej interwencji jest w Lipkach Wielkich. Dzielnicowy 

poinformował, że co pół roku wyznaczane ma tzw. zadanie priorytetowe, co oznacza, że przez 

pół roku dzielnicowy pod kątem wybranego zagrożenia wykonuje pewne czynności, w chwili 

obecnej Dzielnicowy wykonuj zadania pod kątem art. 77 czyli niezachowanie ostrożności w 

utrzymaniu psów. Zadanie kończy się sprawozdaniem z czynności jakie wykonał 

Dzielnicowy. Zadanie wybierane jest na podstawie sygnałów Sołtysów oraz mieszkańców.  

 

Z-ca Wójta zgłosił zagrożenie na ul. Nowej w Lipkach Wielkich wynikające z nielegalnie 

urządzanych rajdów przez młodzież. 

 

Radny Ireneusz Kucner poinformował, iż w Starym Polichnie zagrożenie stwarzają 

kierowcy quadów. 

 

Dzielnicowy st. sierż. Marek Majkutewicz poinformował, że w internecie jest aplikacja 

Krajowa Mapa Zagrożeń, do której dostęp ma każdy bez rejestracji i raz dziennie z jednego 

komputera można zaznaczyć na mapce występujące zagrożenia. Przełożeni Dzielnicowego są 

zobowiązani do tego, aby tę mapę weryfikować i jeżeli na mapie będzie zaznaczony 

określony punkt, zostanie wysłany patrol. 

 

Radna Krystyna Rajczyk poinformowała, że wielokrotnie zgłaszana była potrzeba kontroli 

prędkości samochodów ciężarowych przejeżdżających przez Wawrów, które stwarzają 

zagrożenie, miały być patrole policyjne i do tej pory nic się nie zmieniło w tej kwestii. 

 

Dzielnicowy st. sierż. Marek Majkutewicz poinformował, że od tego są patrole drogowe, 

ponieważ Dzielnicowi nie mają urządzeń do pomiaru prędkości i ruch drogowy nie jest w ich 

zakresie obowiązków.  

 

Radny Jerzy Stępień poinformował, iż mieszkańcy zaobserwowali nasilenie ruchu motorów 

w Santoku.  

 

Przewodniczący Komisji zapytał jak Dzielnicowy ocenia bezpieczeństwo w Gminie Santok 

w skali od 1 do 10. 

 

Dzielnicowy st. sierż. Marek Majkutewicz oznajmił, że ciężko mu określić bez porównania 

z innymi gminami.  
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Radny Piotr Goławski poinformował, że w obrębie pasa drogowego przy ul. Sadowej 

stawiane są skrzynki z kwiatami, na co wiele osób się skarży, gdyż utrudnia to ruch.  

 

Dzielnicowy st. sierż. Marek Majkutewicz poinformował, iż sprawdzi kwestię zgłoszoną 

przez Radnego.  

 

Ad. 5 

Informację o stanie bezpieczeństwa Publicznego (w zakresie dróg) przedstawił Inspektor ds. 

Inwestycji Daniel Drożdżewski, który przedstawił planowane inwestycje: 

 planowana jest zmiana oznakowania na skrzyżowaniu w Czechowie drogi gminnej 

004604F z drogą Wojewódzką nr 158 ze względu na brak widoczności, 

 opracowywana jest dokumentacja m.in. na drogę w Wawrowie, w Lipkach Wielkich: 

ul. Nowa, Lubelska, Kościelna i Stolarska, 

 planowana jest budowa chodnika na ul. Lubelskiej na odcinku ok. 600 m  

 planowana jest budowa progów zwalniających na nowo wybudowanych drogach w 

Lipkach Wielkich (na razie nie ma określonej dokładnej lokalizacji) 

 

Przewodniczący Komisji zwrócił się z pytaniem, czy jest planowany remont skrzyżowania 

ul. Nadbrzeżnej z ul. Szkolną w Starym Polichnie. 

 

Inspektor ds. Inwestycji Daniel Drożdżewski udzielił odpowiedzi, że nie jest planowany 

remont w bieżącym roku budżetowym.  

 

Radna Krystyna Rajczyk oznajmiła, że w Wawrowie miała być ustawiona sygnalizacja w 

okolicy Szkoły, gdyż nie ma tam żadnego ograniczenia oprócz znaków. 

 

Z-ca Wójta poinformował, że w tej sprawie gmina występowała do Zarządu Dróg 

Wojewódzkich i Zarząd nie widzi konieczności ustawienia sygnalizacji.  

 

Radna Krystyna Rajczyk oznajmiła, że dostała informacje, iż na drodze Wojewódzkiej od 

Wawrowa do Gorzowa będzie postawiony znak ostrzegający przed zwierzętami oraz 

poinformowała, że na ulicy Sadowej nie świeci jedna lampa. Radna zgłosiła ten fakt do 

energetyki, a tam udzielono jej informacji, że to nie jest ich lampa i należy zgłosić to gminie. 

Radna zapytała dlaczego niektóre lampy robi energetyka, a niektóre gmina.  

 

Inspektor ds. Inwestycji Daniel Drożdżewski udzielił odpowiedzi, że część lamp jest na 

stanie mienia komunalnego.  

 

Pani Kierownik RGKROŚ Halina Garczyńska poinformowała, aby wszystkie lampy 

zgłaszać do Urzędu i to gmina ustali, kto jest właściwy do jej naprawienia. 

 

Radny Jerzy Stępień zapytał o możliwość wybudowania np. progu zwalniającego przed 

wjazdem do Santoka oraz przejścia dla pieszych obok sklepu „MIŚ” 

 

Inspektor ds. Inwestycji Daniel Drożdżewski udzielił odpowiedzi, że zarządcą drogi jest 

Powiat i należy rozmawiać z Powiatem.  

 

Radny Piotr Goławski zapytał, kiedy będzie projektowana droga między Wawrowem 

„Dolnym”, a Wawrowem „Górnym”. 
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Inspektor ds. Inwestycji Daniel Drożdżewski udzielił odpowiedzi, że jest już w trakcie 

projektowania. 

 

Informację o bezpieczeństwie w zakresie dróg gminnych przedstawiła Pani Kierownik 

RGKROŚ Halina Garczyńska, która poinformowała,  że: 

 jest zaplanowane równanie dróg gminnych, ok. 60 km, w tej chwili zrealizowano ok. 

26 km, 

 w czerwcu wykonano dodatkowe remonty dróg w Czechowie, Górkach i Janczewie, 

 trwa koszenie poboczy, 

 w marcu przed wyborem wykonawcy, który równa drogi gruntowe, w miejscowości 

Janczewo była sytuacja, że dwie drogi ul. Polna oraz Makowa rozmyły się i powstały 

wyrwy należało drogi odbudować, zagęścić i to zostało wykonane, wartość zadania 

ok. 8 tyś. zł, 

 

Przewodniczący Komisji oznajmił, że rolnicy pytają go, czy będzie poprawiany stan dróg 

dojazdowych do pól. 

 

Pani Kierownik RGKROŚ Halina Garczyńska odpowiedziała, że równane i uzupełniane są 

wszystkie ubytki, ale w pierwszej kolejności realizowane są drogi dojazdowe do posesji.  

 

Ad. 6 

Członkowie Komisji nie wnieśli wniosków i zapytań. 

 

Ad. 7 

Przewodniczący Komisji Ireneusz Kucner w związku z wyczerpaniem porządku 

posiedzenia, zamknął o godz. 12
37

 posiedzenie Komisji ds. Rodziny i Bezpieczeństwa. 

 

 

 

Protokolant        Przewodniczący Komisji 

 

Joanna Krystosik             Ireneusz Kucner 

 

 


