
SPRAWOZDANIE NR 1
STAROSTY GŁOGOWSKIEGO

z dnia 15 stycznia 2014 r.

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2013 rok

Na podstawie art. 38 b pkt 3, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /Dz.U. z 2001 r., 
Nr 142 poz. 1592 z późn. zm./, po przedstawieniu Radzie Powiatu Głogowskiego, przesyłam do ogłoszenia 
w wojewódzkim dzienniku urzędowym, sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 
2013 rok.

W 2013 roku Komisja wspierała działania realizowane przez Starostę w zakresie zwierzchnictwa nad 
powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadania określone w ustawach w zakresie 
bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na obszarze powiatu głogowskiego. Komisja była 
również koordynatorem działań w trakcie realizacji "Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony 
Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na Terenie Powiatu Głogowskiego na lata 2011 - 2014"

W roku sprawozdawczym odbyły się 4 planowe posiedzenia Komisji:

I. posiedzenie w dniu 25 stycznia 2013 r., w trakcie którego:

1) Omówiono realizację zadań w 2012 r., wynikających z "Programu Zapobiegania Przestępczości oraz 
Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na Terenie Powiatu Głogowskiego na lata 
2011 - 2014", na podstawie informacji przesłanych przez wykonawców tj. podmioty ujęte w ww. 
"Programie...",

2) Kierownicy powiatowych służb, inspekcji i straży przedstawili informację z aktualnego stanu 
bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie głogowskim oraz plany działań na 2013 rok,

3) Omówiono zakres realizowanych zadań oraz zabezpieczenie czasu dzieci i młodzieży w ramach programu 
"Bezpieczne ferie 2013".

II. posiedzenie w dniu 27 czerwca 2013 r., w trakcie którego:

1) Kierownicy powiatowych służb, inspekcji i straży przedstawili informację z aktualnego stanu 
bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie głogowskim oraz realizację zadań za I półrocze 
2013 rok.

Członkowie Komisji dokonanali oceny pracy powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednogłośnie 
zaakceptowali przedstawione informacje.

2) Wójtowie Gmin oraz Komendanci Powiatowi omówili zakres realizowanych zadań w ramach programu 
"Bezpieczne wakacje 2013", w tym w szczególności dotyczących działań prowadzonych w obszarach:

- bezpieczeństwo na drogach,

- bezpieczeństwo w miejscach wypoczynku,
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- bezpieczeństwo w miejscach zamieszkania.

3) Członkowie Komisji zwrócili uwagę na prowadzenie przez policję:

- standardowych kontroli pojazdów przewożących dzieci i młodzież w miejsce wypoczynku,

- kontroli kąpielisk, w tym szczególnie niestrzeżonych,

- sprawdzenie oznakowania i zabezpieczenia dostępu do miejsc w których kąpiel jest zabroniona.

III. posiedzenie w dniu 20 września 2013 r., w trakcie którego:

1) Przedstawiono wnioski służb, inspekcji, straży powiatowych i podmiotów realizujących "Program 
Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na Terenie 
Powiatu Głogowskiego na lata 2011 - 2014", oraz Wydziału Zarządzania Kryzysowego, zgłoszone do 
projektu budżetu na 2014 rok celem zabezpieczenia środków finansowych na zadania związane 
z bezpieczeństwem i porządkiem publicznym.

2) Wnioski zostały przyjęte jednogłośnie i skierowane do Przewodniczącego Komisji Budżetowo-
Gospodarczej Rady Powiatu Głogowskiego.

3) Członkowie Komisji poruszyli problem bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich, w szczególności na 
drodze:

- nr 329 dotyczący przebudowy i modernizacji, w kontekście planowanych zmian po wypadku z ofiarami 
śmiertelnymi w grudniu 2012 r.,

- nr 292 remontu na odcinku Głogów - Huta Miedzi,

- nr 321 uszkodzonej bariery ochronnej przy wjeździe na wiadukt w m. Grodziec Mały.

4) Członkowie Komisji postanowili wziąść udział w posiedzeniu Powiatowego Zespołu Zarządzania 
Kryzysowego w sprawie zimowego utrzymania dróg w powiecie głogowskim i wysłuchać informacji 
zarządców dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych o zrealizowanych przedsięwzięciach 
podnoszących bezpieczeństwo na drogach oraz o planowanych zadaniach na 2014 r.

IV. posiedzenie w dniu 29 października 2013 r., w trakcie którego:

1) Przeprowadzono naradę w sprawie zimowego utrzymania dróg w sezonie 2013/2014 na terenie powiatu. 
W naradzie uczestniczyli Członkowie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz zarządcy 
dróg: krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych.

W trakcie posiedzenia omówiono stan posiadanych środków sprzętowych i materiałowych pozostających 
w dyspozycji zarządców, koncepcję prowadzenia działań na drogach w przypadku wystąpienia 
ekstremalnych warunków pogodowych /zawieje, zamiecie, gołoledź, itp./, oraz przyjęte rozwiązania 
organizacyjne, które mają usprawnić reagowanie na zaistniałe warunki zimowe na drogach.

2) Członkowie Komisji zwrócili uwagę na priorytetowe działanie zarządcy na drodze wojewódzkiej nr 329 ze 
względu na jej specyfikę ukształtowania i warunki pogodowe oraz duże natężenie ruchu, co przyczynia się 
do występowania licznych zagrożeń, a częstokroć czyni ją nieprzejezdną.  Komisja postanowiła wystąpić 
z wnioskiem do Marszałka Województwa Dolnośląskiego o pilne rozwiązanie kwestii problemu zimowego 
utrzymania dróg poprzez zwiększenie ilości jednostek sprzętowych do likwidacji skutków gołoledzi, 
zawieji i zamieci oraz poprawę procedur działania służb drogowych w przypadku konieczności 
organizowania objazdów /doposażenie w sprzęt i materiały, znaki, tablice informacyjne, oświetlenie/.

3) Kierownicy powiatowych służb, inspekcji i straży przedstawili informację z aktualnego stanu 
bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie głogowskim. Członkowie Komisji dokonanali oceny 
pracy powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednogłośnie zaakceptowali przedstawione informacje.

4) Przewodniczący Komisji - Starosta Głogowski przedstawił projekt Planu Pracy Komisji na 2014 r. Plan 
pracy przyjęto jednomyślnie.

Poza tym, członkowie Komisji – kierownicy powiatowych służb, inspekcji i straży brali udział 
systematycznie w cotygodniowych odprawach, w czasie których informowali Starostę Głogowskiego 
i dokonywali oceny zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli wynikającego 
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z aktualnej sytuacji na terenie powiatu.  Komisja w czasie posiedzeń dokonywała oceny sprawozdań, 
informacji i wystąpień przedstawianych przez Komendanta Powiatowego Policji, Komendanta 
Powiatowego PSP oraz i innych powiatowych służb, inspekcji i straży. Komisja pozytywnie 
zaopiniowała pracę ww. jednostek organizacyjnych za cały sprawozdawczy okres.

Starosta Głogowski:
R. Rokaszewicz
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