
PROTOKÓŁ

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu odbytego
w dniu 15 marca 2017 roku

Komisja w składzie:
1. Jacek Woroch Przewodniczący Komisji
2. Wiesława Szermelek członek komisji
3.  Krystian Mejza członek komisji

Ponadto w komisji udział wzięli:
1. Komendant Powiatowej Policji w Śremie Paweł Kiliańczyk
2. Zastępca Komendanta Powiatowej Policji w Śremie Konrad Bartłomiejczak
3. Mł. Asp. Krzysztof Stajkowski
4. St. sierż Mateusz Snela

Posiedzenie Komisji otworzył Przewodniczący Komisji Jacek Woroch, który powitał
członków Komisji, zaproszone osoby i przedstawił proponowany porządek obrad posiedzenia
Komisji:

1. Spotkanie z dzielnicowymi dla gm. Dolsk oraz wysłuchanie informacji na temat
bezpieczeństwa na terenie miasta i gminy.

Ad.1.
Przewodniczący Komisji podziękował Komendantowi, że zaszczycił swoją obecnością oraz ,
że udało się zaplanować pracę „naszych” dzielnicowych aby mogli również uczestniczyć w
spotkaniu i podzielić się informacjami z dnia codziennego gminy Dolsk.

W pierwszej kolejności Komisja Oświaty, Kultury i Sportu przypomniał o prośbie
kierowanej do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu w powstaniu
bezpiecznej ścieżki dla pieszych i rowerzystów w kierunku wsi Trąbinek i na Punkt
Widokowy od ulicy Śremskie Przedmieście.

Zastępca Komendanta Powiatowej Policji poinformował, że gdy tylko Wielkopolski
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu zwróci się o wystawienie opinii Komenda
Powiatowa Policji w Śremie takową opinię wyda i Komisja Oświaty Kultury i Sportu może
być pewna, że będzie to opinia w pełni akceptująca przedmiotową sprawę.

Następnie Przewodniczący Jacek Woroch poprosił o przedstawienie informacji o stanie
porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Dolsk w roku 2016.

Komendant Policji pokrótce przedstawił, roczne sprawozdanie z działalności Komendanta
Powiatowego Policji w Śremie oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa
publicznego na terenie Powiatu Śremskiego w 2016 roku co stanowi załącznik do protokołu. I
tak Komenda Powiatowa Policji w Śremie w 2016 roku realizowała „Priorytety i zadania
priorytetowe Komendanta Głównego Policji na lata 2016-2018” oraz zadania określone w
Strategii Wojedódzkiej Policji na lata 2016-2018, w których to dokumentach określono
polecenia Komendanta Głównego Policji oraz cele i zadania wynikające z uwarunkowań
lokalnych.
Komendant Główny Policji wytyczył do realizacji (2016-2018) następujące priorytety:



1. Zwiększenie efektywności działań Policji na rzecz wzmocnienia współpracy ze
społeczeństwem.

2. Podniesienie skuteczności działań Policji w identyfikacji i zwalczaniu
największych współczesnych zagrożeń, w tym cyberprzestępczości.

3. Wzrost skuteczności działań Policji w zwalczaniu przestępczości najbardziej
uciążliwej społecznie.

4. Działania Policji ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
5. Optymalizacja działań Policji na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa imprez

masowych.
6. Podniesienie jakości i efektywności pracy Policji poprzez sukcesywne

podwyższenie kompetencji zawodowych funkcjonariuszy i pracowników Policji.
7. Doskonalenie jakości zadań realizowanych przez policjantów i pracowników

Policji poprzez zapewnienie optymalnych warunków pełnienia służby/pracy.

Powyższe cele przełożyły się na teren Powiatu Śremskiego w następujący sposób Komenda
Powiatowa Policji w roku 2016 wszczęła łącznie 617 dochodzeń i śledztw (632 w roku 2015)
o 15 mniej. Nastąpił spadek liczby wszczętych postępowań. Jednakże w roku 2016
stwierdzono 751 przestępstw (689 w 2015r.) o 62 więcej. Za sukces można uznać
wykrywalność ogólną śremskiej Policji, która wyniosła 88,2% i jest o 1,1% wyższa niż w
2015r. Co dało 5. Miejsce w Wielkopolsce.
Na skutek poruszonego tematu dotyczącego przestępczości narkotykowej Przewodniczący
Jacek Woroch czy problem dotyczy również gminy Dolsk?
Komendant Policji odpowiadając na zadane pytanie poinformował, że Komenda Powiatowa
Policji w Śremie odnotowała 13 przestępstw o charakterze narkotykowym.

Wracając do sprawozdania Komendant poinformował, że w ramach codziennej służby
policjanci prewencyjni przeprowadzili 2.549 interwencji ( w roku 2015-2.053), w tym
sporządzili 47 Niebieskie Karty ( w roku 2015-54). Zatrzymali na gorącym uczynku lub w
bezpośrednim pościgu 132 ( w 2015-140) sprawców przestępstw. Wylegitymowali 17.578 ( w
roku 2015-20.581) osób, przeprowadzili 3.613 (w 2015 roku-3.376) wywiadów i ustaleń.
Ponadto w 2016 roku na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Śremie
odnotowano 395 (292 w 2015r.) zdarzeń drogowych. W wypadkach drogowych 5 osób
zginęło (w 2015-4osoby) oraz 29 osób doznało obrażeń ciała ( 39 w 2015roku). Z
powyższych danych wynika, że w 2016 roku zwiększyło się zagrożenie bezpieczeństwa w
ruchu drogowym na terenie powiatu śremskiego w postaci wzrostu liczby kolizji drogowych.

Przewodniczący Jacek Woroch nawiązując do zmian w przepisach drogowych dotyczących
wymaganych uprawnień zapytał czy odnotowano w śród młodzieży poruszanie się pojazdami
zmotoryzowanymi bez uprawnień?
Komendant Powowiatowy Policji poinformował, że są to pojedyncze przypadki.

Przewodniczący Jacek Woroch poinformował, że Miejsko-Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dolsku planuje zakup alkomatu dostępnego dla
wszystkich kierowców chcących zbadać promil alkoholu w wydychanym powietrzu
jednocześnie prosząc o doradztwo w zakupie.

Na skutek prowadzonego dialogu podczas posiedzenia Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
uznała za słuszne aprobować decyzje zwiększenia monitoringu celem zapewnienia
bezpieczeństwa mieszkańcom, a także ograniczania spożywania alkoholu w miejscach



publicznych. Zdaniem policji zamontowanie kamery jest skuteczniejszym działaniem aniżeli
sama interwencja policji.

Porządek posiedzenia Komisji został wyczerpany.

Przewodniczący Komisji Jacek Woroch podziękował wszystkim za przybycie i zakończył
posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.

Protokolant Przewodniczący Komisji
Magdalena Pawłowska Jacek Woroch


