
 

 

SPRAWOZDANIE NR 1/2018 

STAROSTY LUBAŃSKIEGO 

z dnia 22 stycznia 2018 r. 

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2017 r. 

Na podstawie art. 38b ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity 

Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) składam Radzie Powiatu Lubańskiego sprawozdanie z działalności „Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego” za 2017 r. 

Komisję bezpieczeństwa i porządku tworzy się w celu realizacji zadań starosty w zakresie zwierzchnictwa 

nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku 

publicznego i bezpieczeństwa obywateli. 

 Komisja w 2017 r. działała w następującym składzie: 

Walery Czarnecki – Starosta Lubański - Przewodniczący Komisji, 

Teresa Dudkiewicz - Kozań – Delegat Rady Powiatu Lubańskiego, 

Dariusz Furdykoń – Delegat Rady Powiatu Lubańskiego, 

Norbert Kurenda – Przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Lubaniu, 

Dawid Duchaniuk - Przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Lubaniu, 

Tadeusz Sumara – Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego, 

Krystyna Mucha – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, 

Roman Mroczkowski – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lubaniu (do 17 listopada 

2017 r.), 

Zbigniew Szyszło – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lubaniu (od 17 listopada 

2017 r.), 

Włodzimierz Stefański – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Lubaniu. 

W pracach Komisji uczestniczy Prokurator Prokuratury Rejonowej w Lubaniu Pani Kamila Wolańska. 

Przewodniczący Komisji Walery Czarnecki w 2017 r. prowadził comiesięczne narady z przedstawicielami 

służb, inspekcji i straży, zarządzania kryzysowego oraz Powiatowego Zarządu Dróg. Podczas tych 11 narad 

analizowano bieżący stan bezpieczeństwa i porządku, omawiano sprawy dotyczące zdarzeń zakłócających 

porządek publiczny lub naruszających bezpieczeństwo powszechne, działań ratowniczych oraz działań 

prewencyjnych. 

 W 2017 roku odbyły się dwa posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Na pierwszym posiedzeniu 

w dniu 13 kwietnia 2017 r. członkowie komisji dokonali oceny zagrożeń porządku publicznego 

i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu oraz pozytywnie zaopiniowali pracę Komendy Powiatowej 
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Policji w Lubaniu, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubaniu oraz Wydziału Zarządzania 

Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Lubaniu. Z analizy przedłożonych sprawozdań za 2016 rok wynika, 

że planowane założenia są realizowane przez wszystkie odpowiedzialne instytucje oraz przyczyniają się  

do kontynuacji dalszego wzrostu poziomu bezpieczeństwa na terenie powiatu lubańskiego. Podczas tego 

posiedzenia członkowie komisji zapoznali się także z informacją dotyczącą przygotowania struktur 

powiatowych do działań w sytuacjach kryzysowych oraz przygotowania przeciwpowodziowego powiatu. 

Członkowie komisji zapoznali się również z informacją dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych w tematyce 

bezpieczeństwa w szkołach. Wyniki działań dyrektorów szkół w zakresie zapobiegania przestępczości 

pozwalają stwierdzić, że poziom bezpieczeństwa w szkołach jest dobry. W dniu 14 grudnia 2017 r. odbyło się 

drugie posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na którym przyjęto plan pracy na 2018 r.  

oraz pozytywnie zaopiniowano projekt budżetu powiatu na 2018 r. 

Projekt budżetu powiatu na 2018 r. w dziale 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa 

przedstawia się następująco: 

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA 

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne 

Zaplanowane w kwocie 4.000 zł wydatki finansowane są dotacją z budżetu państwa w ramach porozumienia 

z organami administracji rządowej. Środki przeznaczone są na zadania obronne. 

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 

Zaplanowane na kwotę 3.988.413 zł wydatki ogółem stanowią 91,3% p.w. roku 2017. Środki finansowe na 

realizację zadań z zakresu administracji rządowej (zadania bieżące) zostały ujęte wg wskazań dysponenta tych 

środków i zostały przeznaczone na realizację zadań bieżących w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży 

Pożarnej w Lubaniu: 

a) wydatki jednostki budżetowej w kwocie 3.807.481 zł, z tego: 

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 3.488.726 zł, 

– wydatki statutowe jednostki w kwocie 318.755 zł, 

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 180.932 zł. 

Rozdział 75414 – Obrona cywilna 

Zaplanowane na kwotę 3.000 zł wydatki statutowe finansowane są dotacją z budżetu państwa na zadania 

z zakresu administracji rządowej. Plan utrzymano na poziomie roku 2017. 

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe 

Zaplanowane w wysokości 2.133.124 zł wydatki (w tym bieżące w kwocie 437.724 zł) przeznaczone  

są na zadania: 

1) realizację programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku 

publicznego na lata pn. „Bezpieczny Powiat Lubański” w kwocie 7.000 zł, 

2) realizację projektu pn. „Ko(m)ando Zur Hilfe!/ Na pomoc!“ w ramach współpracy INTERREG Polska – 

Saksonia 2014-2020 w łącznej kwocie 2.126.124 zł, z tego: 

a) wydatki bieżące w kwocie 430.724 zł, w tym kwota w wysokości 366.116 zł finansowane ze środków 

Unii Europejskiej, 

b) wydatki majątkowe w kwocie 1.695.400 zł, w tym kwota w wysokości 1.441.090 zł finansowana  

ze środków Unii Europejskiej. 

Na finansowanie wydatków majątkowych Powiat planuje zaciągnąć pożyczkę na prefinansowanie 

wydatków ze środków UE w kwocie 1.383.248 zł. Całkowity koszt projektu, przewidzianego do realizacji 

w latach 2016 – 2019 stanowi kwotę 2.412.013 zł. Plan stanowi 1.325,2% p.w. roku 2017. Znaczny wzrost 

wydatków związany jest z przeniesieniem realizacji projektu z roku 2017. 
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Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe 

a) realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 97.000 zł, 

Podsumowując działalność Komisji Bezpieczeństwa i Porządku stwierdzam, iż wypełniła ona swoje zadania 

ustawowe zgodnie z przyjętym na 2017 r. planem pracy. Na uwagę zasługuje bardzo dobra współpraca 

przedstawicieli służb, inspekcji i straży oraz zarządzania kryzysowego co prowadzi do sprawnego działania 

w zakresie zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa na terenie powiatu lubańskiego. 

Starosta Lubański: 

W. Czarnecki 
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