
W dniu dwudziestego szóstego lutego 2013 roku odbyła się XXV sesja Rady Gminy. 

Tematem wiodącym sesji były sprawy bezpieczeństwa publicznego na terenie naszej Gminy. 

W sesji udział wzięli Pan Piotr Wojtak Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w 

Krakowie, Pan Marek Kowalik Komendant Komisariatu Policji w Słomnikach oraz Pan 

Sławomir Trętko Kierownik Dzielnicowych. Pan M. Kowalik przedstawił informacje 

dotyczące ilości prowadzonych postępowań na trenie naszej gminy a także ilości i kategorie 

przestępstw, jakie miały miejsce w roku 2012. Najczęstsze przestępstwa w roku 2012 wg. 

statystyki to: kradzież mienia (13), kradzież z włamaniem (12), nietrzeźwi kierujący ( 15), 

oszustwa (6) i inne. W roku 2012 na terenie naszej gminy odnotowano 88 przestępstw. 

Ogólna ilość prowadzonych postępowań zakończonych aktem oskarżenia wynosiła 151. 

Ponadto w roku 2012 funkcjonariusze komisariatu odnotowali 57 zdarzeń drogowych na 

terenie naszej gminy w tym 41 kolizji, 16 wypadków, w których było 21 rannych, 2 osoby 

poniosły śmierć. Interwencje na terenie gminy podejmowano 577 w tym 103 interwencji w 

miejscu publicznym, 127 interwencji w ruchu drogowym oraz podjęto 347 innych 

interwencji.  

Pan M. Kowalik podziękował za współpracę i pomoc w pracy funkcjonariuszy jaką okazują 

władze Gminy, sołtysi a także mieszkańcy. 

Pan Piotr Wojtak Zastępca Komendanta Powiatowego Policji podziękował za pracę 

funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Słomnikach za Ich skuteczne działania. Ponadto 

poinformował, że priorytetem w działalności policji jest obecnie współpraca z mieszkańcami 

przejawiająca się w tzw. „debacie publicznej”, czyli osobistych spotkaniach funkcjonariuszy z 

mieszkańcami sołectw przy okazji np. zebrań wiejskich. 

Poruszona została sprawa narkotyków pojawiających się na terenie gminy w tym zakresie 

działania policji będą bardziej rygorystyczne. W tym celu funkcjonariusze podejmą 

współpracę z palcówkami oświatowymi na trenie gminy. 

Pan J. Rysak Wójt Gminy podziękował Komendantowi Komisariatu Policji w Słomnikach za 

współpracę, pomoc w zabezpieczeniu gminnego święta jakim jest Małopolskie Święto 

Warzyw licząc na pomoc również w roku 2013. Ponadto poinformował o podjętych 

działaniach mających na celu utworzenie w budynku w miejscowości Zofipole punktu przyjęć 

funkcjonariuszy policji.  

W kolejnych punktach Rada realizując wcześniejsze decyzje podjęła uchwały w sprawie 

przekazania do prowadzenia szkół podstawowych w Tropiszowie oraz w Dobranowicach 

stowarzyszeniom. Szkoły w Tropiszowie i w Dobranowicach na podstawie zawartych umów 

pomiędzy Gminą a Stowarzyszeniami zostaną przekazane do prowadzenia od dnia 1 września 

2013roku. Stowarzyszenia będą realizowały zadania z zakresu edukacji publicznej na 

podstawie zawartej umowy, działania te będą podlegały kontroli ze strony Gminy. Na 

realizację zadań edukacyjnych stowarzyszenia otrzymają dotację z budżetu gminy.  

Następnie Rada zapoznała się ze sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń 

nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. Następnie Rada przekazała 

powiatowi krakowskiemu środki w wysokości 148.000zł. jako część kosztów na 

modernizację drogi powiatowej Igołomia-Koniusza. Ponadto Rada przekazała Komendzie 

Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie kwotę 10.000zł. na pokrycie wydatków 

związanych z utrzymaniem w stałej gotowości stacji konserwacji i przeglądów aparatów 

ochrony dróg oddechowych oraz 3.000zł. na organizację obchodów Jubileuszu 140-lecia 

Komendy Miejskiej.  



Na zakończenie sesji Radni wyrazili konieczność interwencji do zarządcy dróg powiatowych 

o dostosowanie drogi powiatowej Wawrzeńczyce-Stręgoborzyce do odpowiednich 

standardów oraz o niezwłoczne poprawki na nowo remontowanym odcinku drogi w 

miejscowości Rudno Górne. 

Na tym posiedzenie zakończono. 

 

 


