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Protokół Nr 35/14
posiedzenia Komisji Samorządu Terytorialnego, które odbyło się 18 marca 2014 r.
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego (w godz. 11.00 – 12.30).
Zawiadomienie o posiedzeniu stanowi załącznik nr 1.
Posiedzenie prowadził Przewodniczący Komisji Tomasz Ramus.
W posiedzeniu uczestniczyło 5 członków Komisji (4 radnych usprawiedliwiło swoją
nieobecność) oraz goście zgodnie z załączonymi listami obecności (nr 2 i 3).
Komisja jednogłośnie przyjęła do realizacji następujący porządek obrad:
1. Ocena stanu bezpieczeństwa na terenie Województwa Świętokrzyskiego w 2013 r.
2. Stan ochrony przeciwpożarowej i funkcjonowanie krajowego systemu ratowniczogaśniczego oraz działalność OSP na terenie województwa świętokrzyskiego.”
3. Aktualny stan prac w zakresie zabezpieczenia przeciwpowodziowego
i zapobiegania klęskom żywiołowym.
4. Zarządzanie kryzysowe w samorządach.
5. Sprawy różne.
Materiały do ww. punktów porządku obrad zostały zamieszczone na portalu Radnych
Województwa.
Przebieg posiedzenia.
Ad 1.
Pierwszy Zastępca Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach
mł. insp.
Rafał Kochańczyk
przedstawił prezentację na temat: „Ocena stanu
bezpieczeństwa na terenie województwa świętokrzyskiego w 2013 roku” (zał. nr 4).
Omówił wszystkie obszary działalności policji z uwzględnieniem zagrożeń przestępczością
kryminalną, narkotykową oraz zadania w obszarze służby prewencyjnej. Szczególną uwagę
poświęcił bezpieczeństwu w ruchu drogowym. W 2013 roku na drogach województwa
świętokrzyskiego miało miejsce 1399 wypadków drogowych, w których zginęły 134 osoby.
W porównaniu do 2012 roku liczba wypadków drogowych spadła o 26. Świętokrzyska Policja
w 2013 roku przeprowadziła blisko 400 tys. kontroli stanu trzeźwości kierowców. Ujawniono
4367 kierujących pojazdy pod wpływem alkoholu. Jest to o ponad 1100 osób mniej niż w
roku poprzednim, dzięki prowadzonym działaniom profilaktycznym, apelom, akcjom
kontrolnym oraz większej świadomości społeczeństwa.
W dyskusji, w której głos zabrali: przewodniczący Komisji Tomasz Ramus, radny Marcin
Ożóg, radna Marzena Marczewska wymieniono poglądy na temat przyczyn wypadków
drogowych oraz ofiar śmiertelnych w miastach i na terenach wiejskich. Sugerowano
konieczność zaostrzenia przepisów w kierunku utraty prawa jazdy w przypadku prowadzenia
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samochodu pod wpływem alkoholu. Przeanalizowano wskaźnik przestępczości na terenie
poszczególnych powiatów oraz zastanawiano się nad wzrostem interwencji w sprawach
narkotykowych. Zwrócono uwagę na problem brutalizacji języka.
Z-ca Komendanta Rafał Kochańczyk odnosząc się do kwestii poprawy bezpieczeństwa
pieszych podkreślił ogromne znaczenie elementów odblaskowych oraz odseparowanie ruchu
drogowego od pieszego poprzez budowę chodników. Dzięki realizacji inwestycji unijnych
nastąpiła ogromna poprawa w tym zakresie. Podkreślił, że największe zagrożenia w ruchu
drogowym stanowi prędkość (22%), wymuszenie pierwszeństwa (21%) stan nietrzeźwości
kierowców (6%). Zdaniem p. komendanta osoba, która została pozbawiona prawa jazdy
i prowadzi samochód powinna obligatoryjnie na kilka dni trafiać do aresztu.
Przewodniczący Komisji wyraził słowa uznania i podziękowania za obszerne i wyczerpujące
przedstawienie informacji na temat wielokierunkowych działań prowadzonych przez
świętokrzyską Policję.
Komisja jednogłośnie przyjęła informację do wiadomości.
Ad 2.
Zastępca Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach st. bryg.
Grzegorz Ryski przedstawił prezentację na temat „Stan ochrony przeciwpożarowej
i funkcjonowanie Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego (zał. nr 5).
Działalność PSP wyznaczają podstawowe priorytety: monitorowanie zagrożeń, działalność
profilaktyczna i skuteczny system ratowniczy a głównym celem działalności jest zapewnienie
wysokiego poziomu bezpieczeństwa na terenie województwa świętokrzyskiego.
W ramach działalności profilaktycznej świętokrzyscy strażacy przeprowadzili 2275 kontroli
w 3262 obiektach, gdzie wykazali przeszło 6000 nieprawidłowości. Większość kontroli
dotyczyła obiektów użyteczności publicznej, obiektów zamieszkania zbiorowego oraz
budynków mieszkalnych wielorodzinnych. W 2013 roku świętokrzyscy strażacy
interweniowali ponad 10 tys. razy. Jest to jednak mniejsza liczba interwencji w porównaniu
do 2012 roku o blisko 4 tys. Przyczyną tego spadku jest mniejsza liczba interwencji
związanych z wypalanie traw.
Przewodniczący Komisji Tomasz Ramus ocenił, że materiał jest wyczerpujący i bardzo
ciekawy. Wyraził słowa podziękowania i uznania za podejmowane działania ratownicze,
modernizacyjne i profilaktyczne. Ważne, że PSP cały czas się modernizuje, dysponuje coraz
nowocześniejszym sprzętem. Doskonalenie organizacji działań ratowniczych przyczyniło się
do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa na obszarze województwa świętokrzyskiego.
Informacja została jednogłośnie przyjęta przez Komisję.

3
Ad 3.
Aktualny stan prac w zakresie zabezpieczenia przeciwpowodziowego i zapobiegania klęskom
żywiołowym przedstawił Tomasz Dudkowski Kierownik – Koordynator techniczny
w Świętokrzyskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach (zał. nr 6).
Na działania inwestycyjne w 2013r. wydatkowano kwotę 16 193 237 zł. Były one
skoncentrowane głównie na rozbudowie lewego i prawego wału Koprzywianki (cykl 2 letni)
oraz podwyższeniu i rozbudowie prawego wału rzeki Wisły w cyklu 3 letnim (Huta Szkła,
Koćmierzów). Na ten cel pozyskano środki w ramach „Programu ochrony przed powodzią
w dorzeczu górnej Wisły”. Ponadto ŚZM i UW zlecił wykonanie dziesięciu opracowań
projektowych, na które poniesiono nakłady w wys. 3 986 470 zł. Poinformował również
o wynikach współpracy samorządu województwa z samorządami Ostrowca Świętokrzyskiego
i Bodzechowa w celu zabezpieczenia przeciwpowodziowego tych miejscowości a także
zleconych opracowaniach w ramach środków otrzymanych od Wojewody Świętokrzyskiego.
W dyskusji, w której głos zabrali: przewodniczący Komisji Tomasz Ramus, radna
Marzena Marczewska, p. kierownik Tomasz Dudkowski poruszono sprawy zawiązane
z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych oraz
realizacją inwestycji na wałach
przeciwpowodziowych. Omawiano problemy wynikające z niewykonania decyzji
nakazowych dotyczących wycinki drzew, zakrzaczeń w zatorogennych miejscach na
rzekach, pobierania ziemi z międzywala do robót ziemnych. Wyjaśniono również, że do
2015r. powinien być wykonany
wał opaskowy zabezpieczający przed wodami
powodziowymi Hutę Szkła i osiedle mieszkaniowe w msc. Sandomierz.
W podsumowaniu dyskusji przewodniczący Komisji Tomasz Ramus przypomniał, że temat
był wielokrotnie omawiany na posiedzeniach Komisji. Zwrócił uwagę na potencjalne
konflikty z systemem obszarów prawnie chronionych (Natura 2000, rezerwaty geologiczne),
brak możliwości skutecznego egzekwowania decyzji nakazowych wobec właścicieli terenów
zalewowych oraz ograniczenia wynikające z wymagań nałożonych przez dyrektywy UE.
Podkreślił, że pomimo świadomości o zagrożeniach nadal podejmowane są decyzje
o budowie domów i marketów w strefie największego zagrożenia. Konieczne jest zmiana
regulacji prawnych.
Komisja jednogłośnie przyjęła informacje do wiadomości.
Ad 4.
Informację na temat „Zarządzanie kryzysowe w samorządach” przedstawił Inspektor ds.
Bezpieczeństwa Publicznego pan Tomasz Żak (zgodnie z treścią zał. nr 7).
Omówił zadania podmiotów uczestniczących w realizacji zadań z zakresu zarzadzania
kryzysowego (samorządu województwa, powiatu i gminy) oraz wykonywane przez Pion
Ochrony Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach. Przedstawił podsumowanie debat
społecznych policji w ramach oceny stanu bezpieczeństwa na terenie województwa
świętokrzyskiego w 2013 r. (zał. nr 7a) oraz wyniki kontroli przeprowadzane przez Pion
Ochrony i pod kątem bezpieczeństwa pożarowego w jednostkach organizacyjnych samorządu
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województwa zmierzające do poprawy stanu bezpieczeństwa pożarowego w tychże
jednostkach (zał. nr 7b).
W dyskusji, w której głos zabrali: przewodniczący Komisji Tomasz Ramus, mł. insp.
Rafał Kochańczyk, st. bryg. Grzegorz Rylski, insp. Tomasz Żak
rozmawiano
o organizacji ćwiczeń ewakuacyjnych w szkołach przy współudziale służb PSP i Policji.
Podniesiony został problem braku możliwości zapoznania na lekcjach przysposobienia
obronnego młodzieży ze sposobem użycia maski przeciwgazowej „m5” (na wypadek
wystąpienia zagrożenia skażenia dróg oddechowych). Obecnie dostępne są jedynie maski
HEPA i inne zawierające wysokosprawne filtry powietrza, które pozwalają przejść przez
strefę dymu i opuścić bezpiecznie obiekt. Analizowano również wyniki kontroli
dokonywanych w jednostkach samorządu województwa przez Pion Ochrony Urzędu
Marszałkowskiego w sprawach bezpieczeństwa p/poż w podległych placówkach.
Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę na potrzebę podnoszenia świadomości
i zwiększenia częstotliwości szkoleń również z zakresu obrony cywilnej. Wskazując na
ogromne korzyści dla bezpieczeństwa obywateli, obecni na obradach goście, wyrazili
poparcie i zainteresowanie dla aktywności na tym polu.
Komisja przyjęła informację do wiadomości.
Ad 5.
Komisja Samorządu Terytorialnego przyjęła do wiadomości:
- Informację nt. „Zasady gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność
województwa” (zał. nr 8).
- Informację nt. „Promocja turystyczna Województwa Świętokrzyskiego w II półroczu
2013 r.” (zał. do protokołu Nr 37/14 z 20 lutego 2014r. Komisji Strategii Rozwoju
i Współpracy z Zagranicą).
-„Monitorowanie problemów narkotykowych w województwie świętokrzyskim” (zał. nr 9).
- Memoriał skierowany do Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie w sprawie Sądu we
Włoszczowie (zał. nr 10),
- pismo przewodniczącego Rady Powiatu w Jędrzejowie w sprawie poparcia „Deklaracji
Legionowskiej” Związku Powiatów Polskich (zał. nr 11).
Na tym posiedzenie zakończono.
Przewodniczący Komisji

Tomasz Ramus

Protokół sporządziła: Barbara Chrzęszczyk

