
 

 

INFORMACJA NR 1 

z dnia 26 stycznia 2015 r. 

Miejska Komisja Bezpieczeństwa i Porządku (MKBiP) w Tarnobrzegu działa w oparciu o przepisy art. 38a 

ustawy z dnia 5 marca 1998 r. o samorządzie powiatowym i zgodnie z tym aktem prawnym została powołana 

Zarządzeniem Prezydenta Miasta na kadencję 2014 - 2017.W roku 2014 Komisja pracowała w składzie: 

1) do 8 października 2014 r.:  

1. Norbert Mastalerz – Prezydent Miasta – Przewodniczący Komisji. -Radni delegowani przez Radę Miasta:  

2. Tadeusz Sęk  

3. Leszek Ogorzałek -specjaliści powołani przez Prezydenta:  

4. Robert Kędziora  

5. Wiesław Lichota  

6. mł. bryg. Marian Róg -delegowani przez Komendanta Policji:  

7. insp. Mirosław Furdyna  

8. kom. Stanisław Sekuła 

2) od 8 października 2014 r. został powołany Zarządzeniem nr 311/2014 Prezydenta Miasta 

Tarnobrzega nowy skład Komisji na kadencję 2014 - 2017:  

1. Norbert Mastalerz – Prezydent Miasta – Przewodniczący Komisji. -Radni delegowani przez Radę Miasta: 

2. Maciej Adamowicz - radny delegowany przez Radę Miasta Tarnobrzega uchwałą nr LXIV/774/2014 

z dnia 25 września 2014 r.;  

3. Tadeusz Sęk - radny delegowany przez Radę Miasta Tarnobrzega uchwałą nr LXIV/774/2014 z dnia 

25 września 2014 r.; - specjaliści powołani Zarządzeniem Prezydenta Miasta Tarnobrzega nr 310/2014 

z dnia 7 października 2014 r.:  

4. Robert Kędziora 5. Wiesław Lichota 6.  mł. bryg. Marian Róg - przedstawiciele delegowani przez 

Komendanta Policji: 7. insp. Mirosław Furdyna 8. kom. Stanisław Sekuła 

W roku 2014 odbyły się 3 posiedzenia Komisji, w których dodatkowo uczestniczyli Prokurator Rejonowy 

Marcin Kurdziel oraz zaproszeni goście, którzy referowali zagadnienia tematyczne. Komisja pracowała 

w oparciu o roczny plan pracy przyjęty na swoim pierwszym posiedzeniu. 
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Tematyka posiedzeń Komisji w 2014roku przedstawiała się następująco: luty 2014 r.  

1. Omówienie funkcjonowania miejskiego systemu monitoringu wizyjnego i jego wpływ na poprawę 

bezpieczeństwa. Omówienie strategii rozbudowy. Temat został zreferowany przez Roberta Kędziora – 

Komendanta Straży Miejskiej w Tarnobrzegu. Szczegółowe dane zostały zawarte w sprawozdaniu 

z działalności Straży Miejskiej w Tarnobrzegu za 2013 rok. WNIOSKI: Radny Tadeusz Sęk ponowił prośbę 

o pozyskanie ze spółdzielni mieszkaniowych lokalizacji poszczególnych kamer będących w ich 

użytkowaniu;  

2. Omówienie stanu bezpieczeństwa na terenie Tarnobrzega w roku 2013. Temat został omówiony 

przez przedstawicieli służb mundurowych. W imieniu KMP Tarnobrzeg temat zreferował kom. Stanisław 

Sekuła, w imieniu Straży Miejskiej Komendant SM Robert Kędziora, w imieniu Prokuratury Rejonowej 

prokurator Marcin Kurdziel, w imieniu KM PSP st.kpt. Piotr Kędzior oraz Wojciech Zioło. Szczegółowe 

sprawozdania zostały przekazane przed posiedzeniem Komisji do dokumentacji. WNIOSKI: W roku 

2014 będzie kontynuowane organizowane tzw. debat społeczne pod patronatem KMP Tarnobrzeg; Nastąpiła 

poprawa bezpieczeństwa na terenie Tarnobrzega, nastąpił spadek przestępstw; Należy kontynuować 

wydłużenie służby patrolowej w okresie wiosenno-letnim przez Straż Miejską – do godz. 24.00; W. Lichota 

wystąpi do spółdzielni mieszkaniowych o montaż kamery z poglądem na tzw. muszelkę od strony TARR; 

L. Ogorzałek wystąpił z prośbą o rozważenie uruchomienia tzw. zielonej fali na odcinku Wisłostrada – 

Sikorskiego – do ul. Słomki; T. Sęk zgłosił potrzebę sporządzenia wykazu osób odpowiadających za 

bezpieczeństwo na terenie poszczególnych szkół.  

3. Przyjęcie planu pracy MKBiP na rok 2014 Komisja przyjęła roczny plan pracy z poprawkami. 

kwiecień 2014r. 1. Omówienie stanu przygotowań do sezonu turystycznego nad Jeziorem 

Tarnobrzeskim. Temat został zreferowany przez Marka Grąza – Dyrektora MOSiR. Materiał stanowi 

załącznik do protokołu. Do protokołu dołączono również informację KMP Tarnobrzeg oraz SM Tarnobrzeg. 

WNIOSKI: Prezydent poinformował o planowanej zmianie organizacji ruchu nad Jeziorem; Robert 

Kędziora postawił wniosek o przygotowanie tablic informacyjnych o zmianie organizacji ruchu; Stanisław 

Sekuła (KMP) poinformował o złożeniu wniosku o dodatkowe służby funkcjonariuszy Oddziału Prewencji 

z Rzeszowa nad Jeziorem Tarnobrzeskim; Zwiększona zostanie liczba miejsc parkingowych dla rowerów. 

2. Omówienie stanu przygotowań do rundy wiosennej II ligi piłkarskiej. Temat został omówiony przez 

Prezesa KS Siarka – Wacława Salamuchę oraz uzupełniony przez przedstawicieli służb mundurowych. 

W imieniu KMP Tarnobrzeg temat zreferował kom. Stanisław Sekuła, w imieniu Straży Miejskiej 

Komendant SM Robert Kędziora. – materiał został dołączony do protokołu z posiedzenia Komisji. 

WNIOSKI: · W rundzie wiosennej jeden mecz został zakwalifikowany, jako mecz podwyższonego ryzyka, 

tj. KS Siarka – ZKS Stalowa Wola;  Decyzją Prezydenta w/w mecz odbędzie się bez udziału kibiców gości; 

październik 2014 r. 1. Działania Straży Pożarnej w aspekcie zapewnienia bezpieczeństwa 

mieszkańcom Tarnobrzega. Informację na w/w temat przedstawił mł. bryg. Marian Róg. Materiał 

w formie pisemnej w załączeniu. WNIOSKI: T. Sęk – należy prowadzić edukację z pomocy 

przedmedycznej w OSP; T. Sęk – należy podjąć działania mające na celu systematyczne kontrolowanie 

wałów przeciwpowodziowych, w tym koszenie traw i uzupełnianie ubytków; 2. Funkcjonowanie Straży 

Miejskiej w Tarnobrzegu. Temat został zreferowany przez Roberta Kędziorę – Komendanta Straży 

Miejskiej w Tarnobrzegu. WNIOSKI: T. Sęk – należy podjąć działania mające zapewnienie bezpieczeństwa 

mieszkańców w związku z bezpańskimi psami; 3. Omówienie propozycji do budżetu miasta w zakresie 

zadań określonych w ustawach dotyczących porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. Pan 

Krzysztof Walczyk – Naczelnik Wydziału BF przedstawił informację nt. środków finansowych 

zaproponowanych do budżetu miasta na rok 2015 dedykowanych na zapewnienie porządku 

i bezpieczeństwa mieszkańców Tarnobrzega. 

  

                     Przewodniczący  

Miejskiej  Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 

 

                   Grzegorz Kiełb 
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