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Oœwiadczenie skierowane do ministra spraw wewnêtrznych i administracji Jerzego Millera

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Od pewnego czasu z niepokojem obserwujê na terenie miast i gmin zjawisko likwidacji placówek u¿y-

tecznoœci publicznej. Dotyczy to szkó³, oœrodków s³u¿by zdrowia, ale tak¿e placówek niepodlegaj¹cych
samorz¹dom. Zg³asza³em ju¿ w tej Izbie problem urzêdów pocztowych, dziœ chcê zwróciæ uwagê na fakt,
¿e zjawisko to dotyczy te¿ posterunków Policji. Rozumiem, ¿e ogólnoœwiatowy kryzys finansowy zmusza
do oszczêdzania, ale dlaczego zawsze oszczêdza siê na gminach i ma³ych miasteczkach, a nigdy nie na
centralach instytucji.

„G³êbokie zaniepokojenie wœród mieszkañców naszej gminy wzbudzi³y informacje o zamiarze reorga-
nizacji policji na terenie powiatu pilskiego, której jednym z elementów ma byæ likwidacja Posterunku
Policji w Ujœciu”. Tymi s³owami rozpoczyna swój apel do parlamentarzystów, komendanta g³ównego Po-
licji, w³adz wojewódzkich i powiatowych burmistrz Ujœcia. W apelu tym burmistrz s³usznie podkreœla,
¿e Policja jest formacj¹, która ma s³u¿yæ spo³eczeñstwu, a spe³niaæ tê powinnoœæ mo¿na tylko dziêki
wspó³dzia³aniu ze spo³ecznoœci¹ lokaln¹, dzia³aj¹c na rzecz ograniczenia zagro¿eñ.

„Likwidacja posterunku w znacznym stopniu wp³ynie na zmniejszenie poczucia bezpieczeñstwa mie-
szkañców” – pisze burmistrz. „Specyficzne po³o¿enie gminy powoduje, ¿e po³¹czenie z Pi³¹ mo¿liwe jest
tylko przez jeden most na rzecz Noteci. Ka¿de zdarzenie na tym moœcie powoduje, ¿e przejazd jest bar-
dzo utrudniony, a niekiedy nawet nie jest mo¿liwy. Czas dojazdu policji z Pi³y na miejsce interwencji
w naszej gminie w najbardziej optymistycznej wersji wyd³u¿y siê o oko³o 20–25 minut. Likwidacja pos-
terunku spowoduje, ¿e nie bêdzie tu funkcjonariuszy posiadaj¹cych pe³ne rozpoznanie
osobowo-terenowe, co zwiêkszy zagro¿enie patologiami spo³ecznymi, takimi jak alkoholizm, narkoma-
nia czy prostytucja. Przez teren naszej gminy przebiega droga krajowa nr 11 oraz droga wojewódzka
nr 182. Drogi te stwarzaj¹ zagro¿enie przestêpstwami i wykroczeniami, których sprawcami s¹ osoby
przeje¿d¿aj¹ce przez teren naszej gminy, b¹dŸ mieszkañcy oœciennych powiatów.”

Burmistrz ma œwiadomoœæ, ¿e czynnikiem decyduj¹cym o likwidacji posterunku w Ujœciu mo¿e byæ
aspekt finansowy. Dlatego szczegó³owo wylicza, ¿e koszt utrzymania posterunku wynosi miesiêcznie
przeciêtnie oko³o 900 z³. Gmina, œwiadoma k³opotów finansowych Policji, w miarê swoich mo¿liwoœci
oraz potrzeb funkcjonariuszy, s³u¿y pomoc¹ w zakresie zaopatrzenia w drobny sprzêt. Kupiono poli-
cjantom kserokopiarkê oraz materia³y eksploatacyjne i biurowe. W okresie ostatnich kilku lat dofinan-
sowano zakup dwóch radiowozów. W roku 2003 by³a to kwota 23 tysiêcy z³, a w roku 2008 – kwota 37
tysiêcy z³.

Burmistrz Ujœcia w swoim apelu podpowiada te¿, jak obni¿yæ koszty zatrudnienia i sugeruje, by
s³u¿bê na posterunku pe³nili funkcjonariusze mieszkaj¹cy w gminie.

„Na koszt funkcjonowania posterunku – pisze – istotny wp³yw maj¹ koszty dojazdów policjantów.
Koszty te przekraczaj¹ miesiêcznie koszty utrzymania budynku posterunku. Sytuacja ta mo¿e ulec
zmianie poprzez zatrudnienie policjantów z terenu naszej gminy. Na terenie gminy i miasta Ujœcie za-
mieszkuje kilku policjantów, którzy zatrudnieni s¹ w jednostkach oœciennych. Z posiadanych przez tu-
tejszy urz¹d informacji wynika, ¿e czêœæ z nich jest zainteresowana prac¹ w miejscu zamieszkania.
Zatrudnienie tych osób w Ujœciu pozwoli na likwidacjê kosztów dojazdów (ok. 12 000 z³ w skali roku)”.

Determinacja burmistrza w obronie posterunku Policji w gminie jest godna uznania. Wsparta jest
ona konkretnymi argumentami i propozycjami finansowymi, na które ju¿ dawno powinni wpaœæ zainte-
resowani spraw¹ urzêdnicy i funkcjonariusze. Dlatego zdecydowa³em siê na wsparcie jego starañ
i przedstawienie jego argumentów na forum Wysokiej Izby w nadziei, ¿e przekonaj¹ one Pana Ministra
i sprawi¹, ¿e dla dobra mieszkañców Gminy i Miasta Ujœcie posterunek Policji w tej miejscowoœci nie zo-
stanie zlikwidowany.

Henryk Stok³osa




