Oświadczenie złożone
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w dniu 14 czerwca 2012 r.
Oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych Jacka Cichockiego
Szanowny Panie Ministrze!
Z wielkim zaniepokojeniem przyjęłam informację o planowanej likwidacji kilkuset posterunków Policji
w małych miejscowościach. Sprawa ta dotyczy również miejscowości z mojego okręgu wyborczego na terenie powiatów stalowowolskiego, niżańskiego, tarnobrzeskiego i leżajskiego. Plany likwidacji posterunków
Policji budzą ogromny sprzeciw społeczności lokalnych oraz władz samorządowych, które ze swej strony
deklarują wsparcie finansowe dla posterunków działających na ich terytoriach.
Wyrażając swój zdecydowany sprzeciw wobec zamiaru likwidacji małych posterunków Policji, przedstawiam Panu Ministrowi, na przykładzie gminy Krzeszów, na terenie której został przewidziany do likwidacji
bardzo dobrze funkcjonujący posterunek Policji, ważne argumenty przemawiające za zaniechaniem tych planów.
Głębokie zaniepokojenie wśród mieszkańców gminy Krzeszów wzbudziły informacje o zamiarze reorganizacji Policji na terenie powiatu niżańskiego, której jednym z elementów ma być likwidacja posterunku Policji w Krzeszowie. Policja jest formacją, która ma służyć społeczeństwu. Przeznaczona jest do ochrony mienia, ludzi oraz utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego. Służyć społeczeństwu można tylko
dzięki współdziałaniu ze społecznością lokalną na rzecz ograniczenia zagrożeń. Częste działania prewencyjne
miejscowej policji przynoszą bardzo dobry skutek – zmniejszają lokalne zagrożenia. Likwidacja posterunku
w znacznym stopniu wpłynie na to, że zmniejszy się poczucie bezpieczeństwa mieszkańców.
Położenie gminy Krzeszów powoduje, że czas dojazdu policji z ościennych placówek na miejsce interwencji w naszej gminie drastycznie się wydłuży. Potwierdzeniem tego jest fakt, że dyrekcja szpitala w Nisku
utworzyła w Krzeszowie punkt postoju dla karetki pogotowia, aby skrócić czas przyjazdu do chorych.
Brak posterunku przyczyni się także do tego, że nie będzie funkcjonariuszy posiadających pełne rozpoznanie osobowo-terenowe, co zwiększy zagrożenie patologiami społecznymi takimi jak alkoholizm, narkomania czy prostytucja. Przez teren gminy Krzeszów przebiega droga wojewódzka nr 864. Z racji nasilonego
ruchu drogowego wzrasta zagrożenie przestępstwami i wykroczeniami.
Gmina Krzeszów inwestuje corocznie duże pieniądze w rozwój turystyki. W okresie zimowym działa tutaj
stok narciarski licznie odwiedzany przez mieszkańców województwa podkarpackiego, jak i województw
sąsiednich. Od wiosny do jesieni czynna jest baza sportowo-turystyczna z wypożyczalnią kajaków, rowerów
i innego sprzętu sportowego. Cały rok w Krzeszowie czynna jest dyskoteka, na której bawi się co weekend
około tysiąca młodych osób. Stała obecność policjantów na terenie gminy Krzeszów pozwoli na utrzymanie
porządku i bezpieczeństwa na obecnym, dobrym poziomie.
Uważam, że czynnikiem decydującym o likwidacji posterunku w Krzeszowie i posterunków w innych
gminach powiatów stalowowolskiego, niżańskiego, tarnobrzeskiego i leżajskiego nie może być aspekt finansowy. Należy podkreślić, że budynek, w którym mieści się posterunek, stanowi mienie komunalne gminy
Krzeszów. W roku ubiegłym przeszedł on generalny remont – wykonano ocieplenie ścian, wymieniono pokrycie dachowe, stolarkę okienną, wymieniona została także instalacja elektryczna i centralne ogrzewanie
wraz z piecem gazowym. Koszt utrzymania posterunku nie jest wielki, wynosi miesięcznie przeciętnie około
700 zł (energia elektryczna i ogrzewanie). Policja zwolniona jest z czynszu za wynajem budynku, co też nie
jest bez znaczenia.
Gmina w miarę swoich możliwości oraz potrzeb funkcjonariuszy zatrudnionych w Krzeszowie służy pomocą w zakresie zaopatrzenia w sprzęt biurowy, taki jak na przykład drukarki, komputery, czy materiały
eksploatacyjne. Ze środków samorządowych zostały zakupione meble biurowe na wyposażenie posterunku.
Corocznie, kwotą około kilku tysięcy złotych, dofinansowywany jest zakup paliwa do miejscowego radiowozu. Przed kilkoma laty, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Krzeszów, kwotą w wysokości 30 tysięcy zł został
dofinansowany zakup radiowozu. Istnieje możliwość zmniejszenia obciążenia finansowego KWP w Rzeszowie o koszy utrzymania miejscowej placówki. Gmina jest gotowa partycypować w części kosztów eksploatacyjnych budynku.
Jestem przekonana, że niewielkie i wyłącznie doraźne oszczędności finansowe uzyskane z likwidacji ma-

łych posterunków Policji będą skutkować znacznie większymi kosztami społecznymi, które ponosić będą
musieli obywatele.
Mam nadzieję, że przedstawione na przykładzie gminy Krzeszów argumenty wpłyną na zmianę decyzji
dotyczącej planów likwidacji posterunków Policji na terenie powiatów stalowowolskiego, niżańskiego, tarnobrzeskiego i leżajskiego dla dobra mieszkańców.
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