
 

 

SPRAWOZDANIE 

STAROSTY POLKOWICKIEGO 

z dnia 17 stycznia 2020 r. 

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Polkowickiego za 2019 r. 

Na podstawie art. 38 b ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. z 2019 r. 

poz. 511, 1571, 1815) składam roczne sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 

Powiatu Polkowickiego za 2019 rok. 

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Polkowickiego w składzie powołanym Zarządzeniami Starosty 

Polkowickiego nr 36/2017 z dnia 02.10.2017 r., nr 5/2018 z dnia 05.02.2018 r. i nr 20/2018 z dnia 04.04. 

2018 r. oraz nr 74/2018 z dnia 20.12. 2018 r. i nr 63/2019 z dnia 18.10.2019 r., zgodnie z planem pracy 

w 2019 r., odbyła trzy posiedzenia. 

Komisja pracowała w oparciu o regulamin, roczny plan pracy i "Powiatowy Program Zapobiegania 

Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2016-2020". 

Na posiedzeniu w dniu 6 marca 2019 r.: 

1) Dyrektor Hydrokompleksu KGHM PM O/ZH przedstawił informację na temat współpracy KGHM PM 

O/ZH z samorządami oraz zapoznał członków Komisji z planem rozwoju Obiektu Unieszkodliwiania 

Odpadów Wydobywczych „Żelazny Most”, w tym rozbudowy systemu bezpieczeństwa mieszkańców 

powiatu, 

2) Komisja zapoznała się z informacją Dyrektora Polkowickiego Zarządu Dróg z siedzibą w Przemkowie 

o stanie zimowego utrzymania dróg na terenie powiatu polkowickiego, 

3) Szefowie służb, inspekcji i straży zapoznali członków Komisji z podsumowaniem akcji „Bezpieczne Ferie 

2019” oraz akcji „Bezpieczna Zima 2018/2019”, 

4) Komisja bez uwag przyjęła sprawozdania z realizacji zadań postawionych przed służbami, inspekcjami 

i strażami w 2018 r., 

5) Komisja pozytywnie oceniła realizację zadań ujętych w „Powiatowym programie zapobiegania 

przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na lata 2016-2020” przez szefów 

służb, inspekcji i straży w 2018 r. 

 Na posiedzeniu w dniu 11 czerwca 2019 r.: 

1) Komisja zapoznała się z informacją Komendanta Powiatowego PSP w Polkowicach z działalności KSRG 

oraz OSP na terenie powiatu polkowickiego, 

2) Komisja zapoznała się z informacjami dotyczącymi zagrożeń i porządku publicznego na terenie powiatu 

polkowickiego za I kwartał br., 
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3) Po zapoznaniu się z informacją Komendanta Powiatowego Policji w Polkowicach oraz Komendanta Straży 

Miejskiej w Polkowicach, Komisja pozytywnie oceniła stan porządku publicznego i bezpieczeństwa 

obywateli na terenie powiatu polkowickiego oraz pozytywnie zaopiniowała pracę Komendy Powiatowej 

Policji, 

4) Po zapoznaniu się z informacją Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach, 

Komisja pozytywnie oceniła stan bezpieczeństwa pożarowego i bezpieczeństwa związanego z innymi 

zadaniami wykonywanymi przez Straż Pożarną na terenie powiatu polkowickiego oraz zaopiniowała 

pozytywnie pracę Komendy Powiatowej PSP w Polkowicach, 

5) Po zapoznaniu się z informacją Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego w Polkowicach 

Komisja pozytywnie oceniła stan sanitarno-epidemiologiczny powiatu polkowickiego oraz pozytywnie 

oceniła pracę Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Polkowicach, 

6) Po zapoznaniu się z informacją Powiatowego Lekarza Weterynarii Komisja pozytywnie oceniła pracę 

Inspektoratu oraz pracę Powiatowego Lekarza Weterynarii, 

7) Komisja po zapoznaniu się z wytycznymi, dotyczącymi zagrożeń mogących wystąpić w okresie letnim, 

zobowiązała Starostę do wystosowania prośby do burmistrzów, wójtów oraz dyrektorów placówek 

oświatowych o zwrócenie szczególnej uwagi na problematykę zwiększenia bezpieczeństwa w miejscach 

wypoczynku i zabaw młodzieży szkolnej w okresie wakacyjnym oraz ścisłą współpracę 

z funkcjonariuszami służb, inspekcji i straży w zakresie prowadzenia działań profilaktycznych, celem 

propagowania prowadzonych działań skierowanych na zapewnienie bezpiecznego wypoczynku dzieci. 

 Na posiedzeniu w dniu 15 listopada 2019 r.: 

1) Komisja zapoznała się z informacją Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa 

Powiatowego w Polkowicach, dotyczącą funkcjonowania oraz składowania śmieci i odpadów na terenie 

powiatu polkowickiego, 

2) Komisja zapoznała się z informacjami przedstawicieli służb, inspekcji i straży z przebiegu akcji 

„Bezpieczne Wakacje” oraz z zakresu bezpieczeństwa na terenie powiatu w I półroczu 2019 r.  

wynikających z „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego 

i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2016-2020”, 

3) Komisja zapoznała się z informacją, dotyczącą stanu doposażenia oraz sprawności bojowej jednostek 

KSRG oraz OSP z terenu powiatu polkowickiego, 

4) Komisja zapoznała się z informacją Dyrektora Polkowickiego Zarządu Dróg Powiatowych z siedzibą 

w Przemkowie z zakresu przygotowań do okresu zimowego, 

5) Komisja zaakceptowała podjęte działania przez Dyrektora PZDP z siedzibą w Przemkowie, 

6) W związku ze zbliżającym się okresem zimowym i związanymi z tym zagrożeniami dla zdrowia i życia 

osób bezdomnych uznano, że właściwe instytucje powinny apelować do mieszkańców powiatu 

polkowickiego o zwracanie szczególnej uwagi na osoby bezdomne i potrzebujące pomocy oraz 

informowania odpowiednich służb o miejscach ich przebywania, 

7) W związku ze zbliżającym się okresem zimowym, a tym samym okresem ferii zimowych zwrócono się 

z prośbą do burmistrzów, wójtów miast i gmin powiatu polkowickiego oraz służb, inspekcji i straży 

o zapewnienie szczególnego nadzoru nad stanem bezpieczeństwa w miejscach wypoczynku i zabaw 

w okresie ferii zimowych na terenie miast i gmin powiatu polkowickiego, 

8) Komisja zapoznała się z informacją Starosty Polkowickiego oraz Skarbnika Powiatu w Polkowicach, 

dotyczącą propozycji założeń budżetowych powiatu polkowickiego na 2020 r., w tym zabezpieczenia 

środków finansowych na funkcjonowanie KSRG na terenie powiatu, 

 

 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 2 – Poz. 1511



9) Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu powiatu polkowickiego na 2020 r.. w zakresie 

zabezpieczenia środków finansowych na funkcjonowanie systemu bezpieczeństwa i porządku publicznego 

na terenie powiatu polkowickiego. 

Przyjęty plan pracy na rok 2019 został zrealizowany. 

Starosta: 

K. Ciupak 
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