
 

 

SPRAWOZDANIE NR 1/2018 

STAROSTY ZĄBKOWICKIEGO 

z dnia 12 stycznia 2018 r. 

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2017 rok 

Na podstawie Na podstawie art. 38b ust. 3 ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 roku 

(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) przekładam Radzie Powiatu Ząbkowickiego sprawozdanie za 2017r. 

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Ząbkowickim. 

Niniejsze sprawozdanie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 

Komisja w minionym roku pracowała w oparciu o regulamin, roczny plan pracy oraz powiatowy program 

zapobiegania przestępczości, porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli zatytułowany „Bezpieczny 

Powiat Ząbkowicki na lata 2015-2018”; 

W 2017 roku odbyły się trzy posiedzenia komisji tj.: w dniu 11 stycznia, 20 czerwca i 15 września 

2017roku. 

Pierwsze posiedzenie Komisji odbyło się 11 stycznia 2017 roku, którego celem było przedstawienie 

i przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2016 rok., oraz przyjęcie  

do realizacji „Planu Pracy Komisji na 2017r.. Ponadto; 

- przedstawiono i zaopiniowano budżet w zakresie środków finansowych przeznaczonych  

na bezpieczeństwo obywateli i porządek publiczny na terenie powiatu na 2017 rok; 

- dokonano oceny dotychczasowej realizacji zadań zimowego utrzymania dróg powiatowych 

i wojewódzkich w sezonie zimowym 2016/2017 na terenie powiatu; 

- omówiono ocenę stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie w 2016 roku. 

Podczas drugiego posiedzenia Komisji w dniu 20 czerwca 2017 roku dokonano podsumowania akcji 

ratowniczej oraz realizacji zadań i czynności przez poszczególne służby, inspekcje i straże oraz Prokuratora 

Rejonowego podczas prowadzonych działań z powodu „katastrofy budowlanej” w fabryce prochu 

PROCHEMIST w m. Mąkolno w dniu 17.05.2017 roku. Ponadto: 

- przedstawiono stan i strukturę bezrobocia na terenie powiatu ząbkowickiego za i półrocze 2017r.; 

- omówiono formy pracy profilaktyczno-prewencyjnej mającej na celu zapewnienie bezpiecznego 

wypoczynku dzieci i młodzieży pk. „Bezpieczne wakacje 2017”, poprzedzone wytycznymi Starosty 

Ząbkowickiego skierowanymi pisemnie w dniu 31 maja ubiegłego roku do wójtów, burmistrzów i dyrektorów 

szkół oraz przedstawicieli służb zespolonych i niezespolonych celem podjęcia profilaktycznych działań 

zmierzających do zapewnienia bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie letnim na terenie 

powiatu; 
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- przedstawiono wstępne założenia Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa 

Medycznego (SWD PRM), który został wdrożony na terenie powiatu w pierwszych dniach lipca ubiegłego 

roku. 

Natomiast na trzecim posiedzeniu Komisji, które odbyło się w dniu 15 września 2017 roku, którego 

tematem przewodnim był wypoczynek letni dzieci i młodzieży Komisja przyjęła informację z realizacji zadań 

powiatowych służb inspekcji i straży wynikających z akcji pk. „Bezpieczne wakacje 2017” dotyczące  

w/w wypoczynku. 

Realizując przedsięwzięcia w ramach tego obszaru działania ujętego w programie „Bezpieczny Powiat 

Ząbkowicki na lata 2015-2018” oraz w planie pracy komisji na 2017 r. na terenie Powiatu Ząbkowickiego 

w okresie wakacji, służby, inspekcje i straże realizowały zadania, które w znacznym stopniu pozwoliły  

na stosunkowo bezpieczny wypoczynek dzieci i młodzieży. Działania poszczególnych służb, inspekcji i straży 

skupiały się głównie na monitorowaniu zagrożeń i problemów dotyczących bezpieczeństwa w tym okresie 

z uwzględnieniem analizy stanu bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego i przeciwpożarowego 

w obiektach w miejscach ich wypoczynku. 

Ponadto Dyrektor SP ZOZ „Pomoc Doraźna” przedstawiła ocenę stanu bezpieczeństwa mieszkańców 

powiatu w obszarze działania opieki zdrowotnej po uruchomieniu Systemu Wspomagania Dowodzenia (SWD) 

dla numeru 112 obowiązującego na terenie województwa dolnośląskiego w ramach dwóch skoncentrowanych 

dyspozytorni Państwowego Ratownictwa Medycznego w początkowym okresie jego działania, to jest w okresie 

dwóch miesięcy od 4 lipca 2017r. 

Również podczas ostatniego posiedzenia członkowie Komisji zostali zapoznani z informacją Powiatowego 

Lekarza Weterynarii na temat – działań profilaktycznych w przypadku możliwości ewentualnego pojawienia 

się wirusa H5N8 czyli tzw. „ptasiej grypy”, oraz zapoznano ich z sytuacją epizodyczną nt. zagrożeń wirusem 

ASF - czyli afrykańskim pomorem świń. 

Zapewnienie bezpieczeństwa obywateli, zgodnie z przyjętym Planem Pracy Komisji i jego realizacja w roku 

sprawozdawczym wymagało zrozumienia, bo ochrona bezpieczeństwa musi być procesem ciągłym, opartym na 

zapobieganiu przestępczości i innym zagrożeniom noszącym znamiona kryzysu oraz winna stanowić ciągłą 

formę aktywności lokalnej społeczności, a także organów administracji publicznej. Niewątpliwe stała 

aktywność samorządów w tej dziedzinie zapewnić może (utworzona na mocy ustawy) samorządowa struktura 

organizacyjna właściwa w sprawach porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli - Komisja 

Bezpieczeństwa i Porządku. Ponadto o dalszej poprawie bezpieczeństwa nie można byłoby mówić, gdyby 

nie stała współpraca wszystkich służb zespolonych i niezespolonych, inspekcji i straży oraz organizacji 

społecznych, każdy w swoim zakresie, co w dużym stopniu przyczyniło się do osiągnięcia pozytywnych 

wyników. 

Starosta Ząbkowicki: 

R. Fester 
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