
Oświadczenie złożone 

przez senatora Andrzeja Pająka  

na 61. posiedzeniu Senatu 

w dniu 7 czerwca 2018 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych i administracji Joachima Brudzińskiego 

Szanowny Panie Ministrze! 

Niniejszym oświadczeniem pragnę zwrócić się do Pana Ministra z apelem o wsparcie finansowe Komen-

dy Powiatowej Policji w Suchej Beskidzkiej w zakresie przeprowadzenia remontu kapitalnego budynku ko-

misariatu w Jordanowie. Przedmiotowa nieruchomość mieści się w centrum Jordanowa, w ciągu kamienic, i 

w chwili obecnej jest w stanie zniszczenia, co nie dziwi, zważywszy że od momentu przejęcia budynku w 

1999 r. nie przeprowadzono w obiekcie żadnych inwestycji podnoszących standard pracy policjantów. 

Komisariat Policji w Jordanowie został w tym roku zakwalifikowany do przeprowadzenia termoizolacji i 

wymiany dachu, prace te muszą zostać zakończone przed rozpoczęciem sezonu grzewczego. Zakres inwesty-

cji przewiduje wymianę pionów i grzejników c.o. oraz przede wszystkim ocieplenie od wewnątrz, co generu-

je w następnej kolejności konieczność doprowadzenia budynku do stanu umożliwiającego w nim pracę poli-

cjantów, a to z kolei pociąga za sobą dodatkowe koszty, które jednak mogłyby być znacznie mniejsze w 

przypadku jednoczesnego przeprowadzenia termoizolacji i remontu kapitalnego. Kierownictwo KPP Sucha 

Beskidzka, przy wsparciu finansowym samorządów Jordanowa i Bystrej-Sidziny, sporządziło projekt kom-

pleksowych prac remontowych, który obecnie jest na etapie zatwierdzania przez Wydział Architektury Staro-

stwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej. Koszt remontu wynikający z tego dokumentu to ok. 2 milionów zł. 

Na chwilę obecną jest już wyłoniony wykonawca termoizolacji, który w ciągu najbliższych kilkunastu dni 

rozpocznie prace. Oznacza to, że aby zaoszczędzić podwójnych kosztów, w niedługim czasie należałoby 

rozpocząć także prace remontowe, które jednak nie będą możliwe bez wsparcia finansowego w wymienionej 

kwocie 2 milionów zł. 

W całej rozciągłości podpisuję się pod przedmiotem niniejszego oświadczenia i w pełni popieram prośbę 

kierownictwa KPP Sucha Beskidzka o wyasygnowanie środków finansowych na remont obiektu w Jordano-

wie. Pełniąc przez kilkanaście lat funkcję starosty, miałem możliwość przyjrzeć się codziennej pracy i działa-

niom policjantów z powiatu suskiego, także tym z jordanowskiego komisariatu, i oceny, które należały się im 

z mojej strony, zawsze były najwyższe, podobnie jak mój szacunek i kierowane w ich stronę uznanie. Jedno-

cześnie z przykrością miałem okazję przekonać się, w jak trudnych warunkach lokalowych pracują policjanci 

w tym komisariacie – pomieszczenia, które zajmują, są w stanie katastrofalnym i wymagają jak najpilniejszej 

modernizacji. W chwili obecnej przyjęcie tam interesantów wręcz narusza wizerunek Policji. 

Z tego osobistego doświadczenia płynie moja prośba i apel do Pana Ministra, by możliwie jak najszybciej 

policjanci z komisariatu w Jordanowie mogli służyć w godnych warunkach i cieszyć się wyremontowaną 

siedzibą. 

Z poważaniem 

Andrzej Pająk 
 


