
 

 

SPRAWOZDANIE NR 1/2020 

STAROSTY KAMIENNOGÓRSKIEGO 

z dnia 28 stycznia 2020 r. 

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego za 2019 rok 

Zgodnie z dyrektywą zawartą w art. 38 b pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(t.j Dz. U 2018, poz. 995) składam Radzie Powiatu roczne sprawozdanie z działalności Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku za 2018 rok. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku została utworzona na podstawie 

art. 38a pkt 1 ustawy wymienionej wyżej, w celu realizacji zadań starosty w zakresie zwierzchnictwa nad 

powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa 

obywateli. 

W dniu 5 grudnia 2018 r. Zarządzeniem nr 59/2018 została powołana Komisji w składzie: 

1) Przewodniczący Komisji - Jarosław Gęborys - Starosta Kamiennogórski. 

2) Członkowie: 

- Mariusz Mućwicki - Radny Powiatu, 

- Damian Wójcik - Radny Powiatu, 

- Dariusz Kurzeja - Przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze, 

- Krzysztof Tabas - Przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze, 

- Anna Kaczyńska - przedstawiciel Prokuratury Rejonowej w Kamiennej Górze, 

- Małgorzata Krzyszkowska - Wicestarosta Powiatu Kamiennogórskiego, 

- Cecylia Skulska – Naczelnik Wydziału Edukacji, 

- Ryszard Klimsiak - Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego, 

- Janusz Chodasewicz - Burmistrz Miasta Kamienna Góra, 

- Ewa Kocemba - Burmistrz Miasta Lubawka, 

- Patryk Straus - Wójt Gminy Kamienna Góra, 

- Wiesław Cepielik - Wójt Gminy Marciszów. 

Zgodnie z art. 38a pkt. 2 do zadań komisji należy: 

- ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu, 

- opiniowanie pracy Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży, a także jednostek 

organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego 

i bezpieczeństwa obywateli, 
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- przygotowywanie projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku 

publicznego i bezpieczeństwa obywateli, 

- opiniowanie projektów innych programów współdziałania Policji i innych powiatowych służb, inspekcji 

i straży oraz jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku 

publicznego i bezpieczeństwa obywateli, 

- opiniowanie projektu budżetu powiatu w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, 

- opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego i innych dokumentów w sprawach związanych 

z wykonywaniem zadań w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, 

- opiniowanie, zleconych przez starostę, innych niż wymienione zagadnień dotyczących porządku 

publicznego i bezpieczeństwa obywateli. 

W celu realizacji powyższych zadań Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w roku 2019 odbyła 

2 posiedzenia, w terminach: 04 czerwca oraz 11 grudnia. 

Na posiedzeniu w dniu 4 czerwca 2019 komisji wysłuchała sprawozdań powiatowych służb inspekcji 

i straży dot. zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu, 

z uwzględnieniem okresu wakacyjnego oraz planowanych działaniach prewencyjnych w tym obszarze.  

Na posiedzeniu w dniu 11 grudnia 2019 r. komisja wysłuchała sprawozdań powiatowych służb inspekcji 

i straży z realizacji Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości i Porządku. Szczegółowe 

sprawozdania zostaną przedstawione przez kierowników poszczególnych służb na sesji rady powiatu 

poświęconej bezpieczeństwu. 

Zgodnie z art. 38a ust. 2 pkt. 2 ustawy o samorządzie powiatowym Komisja pozytywnie zaopiniowała 

pracę Policji oraz innych powiatowych służb, inspekcji i straży za rok 2019. 

Na posiedzeniu w dniu 11 grudnia przedstawiony został również projekt budżetu powiatu w części 

przeznaczonej na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej. Na ten cel 

została zabezpieczona w budżecie kwota w wysokości 4 369 811 zł. co stanowi wzrost o 9 %, do lat 

ubiegłych. W rozbiciu na poszczególne zadania budżet przedstawia się następująco: 

- Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej ustalono plan wydatków w kwocie – 4 278 306 zł. 

Plan wydatków obejmuje pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania Komendy Powiatowej 

Państwowej Straży Pożarnej. Budżet KPPSP w rozbiciu na fundusz płac i pozostałe wydatki bieżące 

ustalono na podstawie wytycznych z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu. 

Dodatkowo na dofinasowanie zakupu nowego samochodu bojowego dla Jednostki Ratowniczo Gaśniczej 

w Kamiennej Górze z dochodów własnych powiat zabezpieczył kwotę 40 tys. zł. 

- Zarządzanie kryzysowe – 8 000 zł 

Wydatki w kwocie 3 000 zł obejmują sfinansowanie kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem 

lokalu w budynku straży pożarnej w którym znajduje się Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego  

oraz Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego. Pozostałe koszty obejmują sfinansowanie działalności 

operacyjnej. 

- Pozostała działalność - 55 505 zł 

W tym rozdziale została zabezpieczona kwota 6 tys. zł na propagowanie i rozwijanie wiedzy na temat 

bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej poprzez organizację konkursów, konferencji czy też zawodów 

wśród dzieci i młodzieży. Zgodnie z ustawą o pożytku publicznym podmiotom (nienależącym do sektora 

finansów publicznych) wyłonionym w drodze konkursu, zostanie przekazana dotacja celowa na realizację 

ww. zadań własnych powiatu. W wydatkach bieżących została również zabezpieczona kwota 5 000 zł  

na pokrycie kosztów propagowania, promocji i rozpowszechnienia idei Ochotniczych Straży Pożarnych 

i wiedzy przeciwpożarowej na terenie powiatu kamiennogórskiego. Na pokrycie kosztów związanych 

z wykonywaniem prac z zakresu administracji rządowej w zakresie bezpieczeństwa przez pracowników 

starostwa, w 2020 roku zabezpieczono kwotę 8 505 zł. W budżecie 2020 roku, w tym rozdziale klasyfikacji 

budżetowej została zabezpieczona kwota 36 000 zł na pokrycie kosztów usuwania pojazdów porzuconych 

na drogach. Samochody te blokując pas drogowy wpływają na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Wydatek 

jest pokrywany z kar nałożonych na właścicieli tych pojazdów. 
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- Kwalifikacja wojskowa - 28 000 zł 

Wydatki obejmują pokrycie kosztów działalności komisji kwalifikacyjnej, która zostanie powołana 

w celu przeprowadzenia poboru w I półroczu 2020 roku. Szacuje się że komisja kwalifikacyjna przebada 

około 250 poborowych z terenu naszego powiatu. Zgodnie z wymogiem formalnym wynikającym z art. 26 

ust. 4 ustawy z 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym w budżecie została utworzona rezerwa celowa 

w kwocie 70 000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie nieprzewidzianych wydatków związanych  

ze zdarzeniami losowymi 

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku zgodnie z art. 38a ust. 2 pkt. 5 ustawy o samorządzie powiatowym 

pozytywnie zaopiniowała plan budżetu powiatu z zakresu bezpieczeństwa na 2020 r. 

W 2019 roku do Komisji nie wpłynęły do zaopiniowania żadne projekty programów oraz projekty prawa 

miejscowego z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. 

Starosta Kamiennogórski: 

J. Gęborys 
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