
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 

KOMISJI PRZESTRZEGANIA PRAWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO

RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE 

ZA 2017 ROK

Komisja Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Staszowie w 2017 roku 

pracowała w następującym składzie osobowym:

1. Tomasz Otrębski - Przewodniczący

2. Wojciech Charyga - z-ca Przewodniczącego

3. Ireneusz Kwiecjasz

4. Anna Karasińska

Zgodnie z Uchwałą Nr III/7/14 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 11 grudnia 2014 roku w sprawie

powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Staszowie, ustalenia zakresów ich działania i składów

osobowych do właściwości Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego należy:

a) porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli; 

b) ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa; 

c) opiniowanie projektów prawa miejscowego, w tym Statutu Miasta i Gminy Staszów; 

d) rozpatrywanie i opiniowanie regulaminów i innych przepisów wymagających 

wprowadzenia ich w życie uchwałami Rady Miejskiej; 

e) rozpatrywanie wniosków i postulatów mieszkańców dotyczących organizacji samorządu 

gminnego; 

f) tworzenie, likwidacja i przekształcanie jednostek organizacyjnych  gminy oraz 

wyposażenia ich w majątek

W okresie sprawozdawczym Komisja odbyła posiedzenia związane z rozpatrzeniem sprawozdania

finansowego,  sprawozdania  z  wykonania  budżetu  Miasta  i  Gminy  Staszów  za  2016  rok  wraz

z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o tym sprawozdaniu oraz informacja o stanie

mienia komunalnego. Ponadto analizowała i rozpatrzyła projekt budżetu Miasta i Gminy Staszów

na  2018  rok.  Wysłuchała  informacji  Komendanta  Powiatowego  Policji  w  Staszowie  o  stanie

bezpieczeństwa,  ładu i  porządku publicznego na  terenie  Miasta  i  Gminy Staszów za  2016 rok

i  Komendanta  Straży  Miejskiej  w  Staszowie  o  zrealizowanych  działaniach  wynikających

z ustawowych kompetencji i funkcji straży miejskiej za 2016 rok. Ponadto Komisja Przestrzegania

Prawa  i  Porządku  Publicznego  brała  udział  w  15  posiedzenia  połączonych  Komisji,  podczas

których  przedstawiano  m.in.  sytuację  Spółek  gminnych  i  jednostek  organizacyjnych:



Przedsiębiorstwa  Komunikacji  Samochodowej   Sp.  z  o.  o.,  Centrum  Integracji  Społecznej

w Staszowie oraz opiniowano projekty uchwał na sesję Rady Miejskiej w Staszowie.

Komisja wypracowała następujące wnioski:

1. Wyasygnowanie w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2017 rok środków finansowych na

płatne służby ponadnormatywne funkcjonariuszy policji, które przyczynią się do poprawy

bezpieczeństwa mieszkańców Miasta  Gminy Staszów.

2. Dofinansowanie z budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2017 rok zakupu pojazdu osobowego

małolitrażowego – oznakowanego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Staszowie

w wysokości 22 500,00 zł.

Przewodniczący

Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego

                 ( - ) Tomasz Otrębski


