
 

 

SPRAWOZDANIE 

STAROSTY ZDUŃSKOWOLSKIEGO 

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2011 rok  

przedkładane Radzie Powiatu – zgodnie z obowiązkiem ustawowym wynikającym z art. 38b ust. 3 ustawy z 

dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.  

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku powołana Zarządzeniem Nr 7/11 Starosty Zduńskowolskiego z dnia 28 

stycznia 2011 r. w sprawie utworzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, w minionym 2011 roku pracowała 

w następującym składzie:  

Przewodniczący - Wojciech Rychlik - Starosta Zduńskowolski. 

Członkowie:  

- Andrzej Witczak - Radny Powiatu Zduńskowolskiego,  

- Waldemar Miszczak - Radny Powiatu Zduńskowolskiego,  

- Zbigniew Polek - Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Zduńskiej Woli,  

- Andrzej Kucharski - Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej 

Woli,  

- Adam Kubiak - Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli,  

- Pan Witold Oleszczyk - Wicestarosta Zduńskowolski,  

- Jolanta Półgrabia - Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych w Starostwie Powiatowym w Zduń-

skiej Woli.  

W pracach Komisji uczestniczyła, wskazana przez Prokuratora Okręgowego w Sieradzu, Zastępca Prokura-

tora Rejonowego w Zduńskiej Woli Pani Agnieszka Karpacz.  

Na przestrzeni 2011 r. Komisja odbyła 3 posiedzenia w dniach: 10 marca, 21 czerwca i 14 grudnia. W mi-

nionym 2011 roku głównymi tematami prac Komisji realizowanymi na poszczególnych posiedzeniach były:  

- bieżąca ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na obszarze powiatu, w tym 

m.in.: statystyka przestępczości w zakresie ilości i dynamiki przestępstw stwierdzonych w poszczegól-

nych kategoriach, ilości wszczętych postępowań przygotowawczych, rozmiarów przestępczości krymi-

nalnej nieletnich sprawców czynów karalnych, statystyka zdarzeń drogowych na drogach powiatu (koli-

zji, wypadków) oraz m.in. statystyka interwencji Policji w sytuacjach zakłóceń spokoju i obowiązującego 

porządku,  

- bieżąca ocena działalności powiatowych służb, inspekcji i straży, a także jednostek organizacyjnych wy-

konujących na terenie powiatu zadania publiczne w przypisanym obszarze bezpieczeństwa obywateli.  

Ponadto, przedmiotem posiedzeń Komisji była formułowana przez Starostę w zaproszeniach na posiedzenia, 

problematyka dotycząca różnorakich aspektów bezpieczeństwa na obszarze powiatu, w szczególności bezpie-

czeństwa publicznego i osobistego obywateli w miejscu zamieszkania, podczas organizowanych imprez maso-

wych, bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w szkołach, w okresie wakacji, itp.  
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Przedmiotem posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dniu 10 marca 2011 r. były m.in. zagadnienia: 

oceny stanu przestępczości i jej zwalczania w 2010 roku, statystyka wypadków drogowych na drogach Powiatu 

Zduńskowolskiego w 2010 roku oraz założenia do opracowania projektu programu zapobiegania przestępczości 

oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli powiatu zduńskowolskiego na lata 2011-2014.  

Zastępca Prokuratora Rejonowego w Zduńskiej Woli Pani Agnieszka Karpacz poinformowała, iż współpraca 

pomiędzy Prokuratura Rejonową, a Komendą Powiatową Policji w Zduńskiej Woli układa się bardzo dobrze 

oraz została bardzo wysoko oceniona przez Komendę Wojewódzką Policji w Łodzi.  

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku również pozytywnie oceniła ww. współpracę oraz stan zwalczania prze-

stępczości w 2010 r.  

Z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Zduńskiej Woli Pan Zbigniew Polek poinformował, iż w porów-

naniu z 2009 rokiem nie wzrosła liczba wypadków drogowych, zmniejszeniu uległa liczba zabitych o 6 osób, a 

liczba rannych wzrosła o 10. Zmniejszeniu uległa również ilość zgłoszonych kolizji drogowych o 18. Od roku 

2008 liczba ofiar śmiertelnych wypadków drogowych systematycznie maleje, ilość wypadków i rannych z 

drobnymi wahaniami utrzymuje się praktycznie na tym samym poziomie. Najczęstszą przyczyna zdarzeń dro-

gowych spowodowanych przez kierujących było nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu.  

Wzrasta systematycznie liczba kolizji drogowych. Bezpośredni wpływ na wzrost wydaje się mieć stale wzra-

stająca liczba zarejestrowanych pojazdów, zbyt wolno ulegająca poprawie infrastruktura drogowa oraz zmniej-

szająca się kultura jazdy reprezentowana przez kierujących. W dalszym ciągu największa ilość zdarzeń gene-

rowana jest na terenie obszarów zabudowanych. Największe zagrożenie zdarzeniami drogowymi na terenie 

miasta i gminy Zduńska Wola. Wynika to z faktu największego zurbanizowania tego terenu oraz przebiegu 

przez teren miasta i gminy Zduńska Wola drogi krajowej nr 12/14.  

Komisja pozytywnie oceniła stan bezpieczeństwa i porządku na terenie powiatu zduńskowolskiego. Pozy-

tywnie oceniła organizację ruchu drogowego, w tym również na remontowanych odcinkach dróg. Uznała, iż 

prowadzone na drogach roboty drogowe, w związku realizacją szeregu inwestycji drogowych, nie wpływają na 

wzrost zagrożenia. Modernizacja dróg, zarówno wojewódzkich przebiegających przez teren gminy Szadek oraz 

dwóch głównych dróg powiatowych na terenie gminy Zapolice wpłynęła na poprawę bezpieczeństwa na terenie 

wyżej wymienionych gmin.  

Starosta Pan Wojciech Rychlik poinformował, iż przekazany członkom Komisji projekt programu zapobie-

gania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli powiatu zduńskowolskiego na lata 

2011-2014 ma charakter ramowy, został opracowany w oparciu o dotychczasowe doświadczenia wynikające z 

realizacji wcześniejszych trzech takich programów. Zostanie poddany szerokiej konsultacji, by znaleźć możli-

wie różne rozwiązania służące poprawie bezpieczeństwa i porządku w powiecie zduńskowolskim.  

Komisja wyznaczyła datę 29 kwietnia br. jako termin składania propozycji, uwag i wniosków do projektu 

programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli powiatu zduń-

skowolskiego na lata 2011-2014.  

W programie posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w dniu 21 czerwca 2011 r. realizowana była 

m.in. tematyka: oceny przygotowania jednostek powiatowych do utrzymania bezpieczeństwa i porządku na 

terenie powiatu zduńskowolskiego w sezonie letnim oraz ocena projektu programu zapobiegania przestępczości 

oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli powiatu zduńskowolskiego na lata 2011-2014.  

Komisja przyjęła relację Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Zduńskiej Woli Pana Zbigniewa Po-

lka w sprawie zakresu przygotowań związanych z zabezpieczeniem nadzoru prewencyjnego, bezpiecznego 

wypoczynku dzieci i młodzieży podczas zbliżających się wakacji letnich. Komendant poinformował, iż prowa-

dzony jest cykl działań w ramach akcji „Bezpieczne wakacje”, Komenda Powiatowa włącza się czynnie w ak-

cję wędrujące lato, funkcjonariusze dokonują kontroli kąpielisk – zarówno zorganizowanych jak i nie. Na pod-

stawie porozumienia z Wójtem Gminy Zapolice w sprawie organizacji służb ponadnormatywnych, zwiększona 

zostanie liczba funkcjonariuszy prewencji i ruchu drogowego na trenie gminy. W celu zapewnienia porządku 

przeprowadzane będą częstsze kontrole, szczególnie podczas weekendów, gdy znacznie zwiększa się liczba 

osób wypoczywających nad rzeką Wartą. Poprzez dzielnicowych zwiększona zostanie zwiększona opieka nad 

dziećmi na wsi by ustrzec się przed wypadkami w rolnictwie. Będą kontrolowane autokary zarówno wyjeżdża-

jące i przejeżdżające przez teren powiatu. Na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji będą propago-

wane bezpieczne zachowania zarówno w podróży jak i na osiedlach, propagowana pomoc sąsiedzka. Przepro-

wadzona zostanie akcja „Nielat”, która ma na celu wykrycie osób poniżej 17 roku życia będących pod wpły-
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wem alkoholu, a następnie przekazanie o tym informacji do szkół i sądów dla nieletnich. Wyciągane będą rów-

nież konsekwencję w stosunku do osób sprzedających alkohol nieletnim. W ramach akcji „Bezpieczny Week-

end” zwiększony zostanie udział służby ruchu drogowego.  

Pani Aleksandra Budzianowska przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Łodzi i poinformowała, iż od kilku lat 

jest kładziony duży nacisk na zapewnienie bezpieczeństwa dzieci w czasie wypoczynku zorganizowanego. 

Wszyscy organizatorzy zgłaszający zamiar zorganizowania wypoczynku zorganizowanego dla dzieci są pod-

dawani ścisłej kontroli zarówno przez nadzór pedagogiczny, sanitarny, straży pożarnej, nadzoru budowlanego 

oraz policji. Na terenie powiatu zduńskowolskiego jest stosunkowo niewiele zgłoszeń o zamiarze zorganizo-

wania takiej formy wypoczynku dla dzieci. Zdarzają się jednak placówki organizujące wypoczynek dla dzieci, 

a nie zgłaszające tego do kuratorium oświaty.  

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku pozytywnie oceniła stan przygotowań służb do zapewnienia bezpiecz-

nego wypoczynku dzieci i młodzieży w trakcie wakacji letnich w br.  

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt programu 

zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli „Bezpieczny Powiat Zduń-

skowolski 2011–2014” i skierowała na sesję Rady Powiatu Zduńskowolskiego.  

Program posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w dniu 14 grudnia 2011 r. przewidywał m.in. oce-

nę wykonanych inwestycji na drogach powiatowych (remonty, odbudowa nawierzchni, budowa ciągów pieszo-

rowerowych, oznakowanie poziome) na poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu oraz bezpieczeństwo sani-

tarno–epidemiologiczne na bazie szkół średnich w powiecie zduńskowolskim.  

Pan Piotr Pacelt Kierownik Referatu Dróg w Wydziale Inwestycji, Dróg i Funduszy Zewnętrznych, poinfor-

mował, iż w 2011 roku Powiat Zduńskowolski realizował i zakończył wiele zadań inwestycyjnych związanych 

z przebudową i remontami dróg powiatowych w powiecie zduńskowolskim. Założeniem realizacji wszystkich 

inwestycji było przede wszystkim:  

a) poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez: remonty lub przebudowę nawierzchni bitumicznych, poprzez: li-

kwidację ubytków, spękań i nierówności, usunięcie wszystkich zastoisk wody, które w okresie wiosen-

nym są miejscami potencjalnie niebezpiecznymi, korektę łuków na skrzyżowaniach, zmianę profilu po-

dłużnego i poprzecznego, czyli odpowiednie nachylenie jezdni na łukach i odcinkach prostych, poprawę 

odwodnienia korpusu drogi, poprzez budowę kanałów deszczowych wraz z wpustami i przykanalikami na 

odcinkach miejskich i częściowo terenach zabudowy zwartej we wsiach, oczyszczenie rowów przydroż-

nych, 

b) segregacja ruchu pojazdów i pieszych, poprzez: budowę ścieżek rowerowych, zarówno na chodnikach, 

jak i  wydzielonych z jezdni, ciągów pieszo-rowerowych i chodników, budowę zatok postojowych, 

c) poprawa funkcjonowania komunikacji publicznej, poprzez: budowę zatok autobusowych z peronami dla 

pasażerów, wymianę oznakowania pionowego i poziomego przystanków, 

d) poprawa organizacji ruchu, poprzez: wymianę kompleksową oznakowania pionowego i poziomego, sto-

sowanie elementów spowolnienia ruchu, typu wyniesione przejścia dla pieszych przed placówkami 

oświatowymi, stosowanie wysp centralnych, zmianę konfiguracji skrzyżowań, poprzez skanalizowanie 

ruchu pojazdów i ograniczenie możliwości wykonywania manewrów niebezpiecznych.  

Komendant Zbigniew Polek w imieniu służby podziękował za przeprowadzone remonty dróg powiatowych 

co ewidentnie wpłynęło na poprawę bezpieczeństwo użytkowników dróg, szczególnie segregacja ruchu czyli 

wydzielenie ciągu pieszo–rowerowego z pasa drogowego.  

Komisja wysoko oceniła wpływ wszystkich wskazanych elementów na poprawę bezpieczeństwa ruchu, co 

powinno w najbliższym czasie znaleźć odzwierciedlenie w statystyce zdarzeń drogowych.  

We wszystkich placówkach objętych nadzorem PSSE w Zduńskiej Woli stwierdzono właściwe warunki do 

utrzymania higieny osobistej. Stan sanitarno–techniczny sanitariatów i urządzeń sanitarnych jest zadowalający, 

nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie zapewnienia właściwego mikroklimatu w pomieszczeniach oraz 

oświetlenia naturalnego i sztucznego. Wszystkie placówki posiadają wyniki pomiarów natężenia oświetlenia 

sztucznego. Stan sanitarno–techniczny z roku na rok ulega sukcesywnej poprawie dzięki szeregu przeprowa-

dzonych w nim prac remontowych, wymianie mebli szkolnych i doposażenia w pomoce dydaktyczne. Jednak 

ograniczenia finansowe nie pozwalają na realizację wszystkich zaleceń pokontrolnych i obowiązków nałożo-

nych decyzjami administracyjnymi, co jest powodem ich częściowego przedłużania.  
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Ponadto Komisja zgodnie z ustawową prerogatywą wyraziła pozytywną opinię na temat projektu budżetu 

powiatu zduńskowolskiego na 2012 rok w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz została zapo-

znana z projektem planu posiedzeń na rok 2012.  

Szczegóły z prac Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2011 roku znajdują się protokołach z posiedzeń 

Komisji, które są do wglądu w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli.  

W posiedzeniach Komisji Bezpieczeństwa w minionym 2011 roku, w charakterze zaproszonych gości 

uczestniczyli, m.in.: Przewodniczący Rady Powiatu, przedstawiciel Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemio-

logicznej w Zduńskiej Woli, przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Sieradzu, Dyrektorzy 

powiatowych jednostek: Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.  

Przedstawioną wyżej tematykę posiedzeń oraz obszar zagadnień w minionym 2011 roku, Komisja Bezpie-

czeństwa i Porządku realizowała jako organ piniodawczo-doradczy Starosty w zakresie zadań powiatu związa-

nych z zapewnieniem porządku i bezpieczeństwa obywateli, zgodnie z zapisem art. 38 ust. 1 ustawy o samo-

rządzie powiatowym.  

Na przestrzeni 2011 roku, stan bezpieczeństwa i porządku na obszarze powiatu nie wskazywał na potrzebę 

podejmowania przez Komisję środków w formie opiniowania aktów prawa miejscowego w sprawach bezpie-

czeństwa bądź porządku publicznego.  

W pracy Komisji podkreślić należy aktywność w zakresie oddziaływania na skuteczność pracy Policji oraz 

innych służb, realizujących zadania statutowe z zakresu ochrony bezpieczeństwa i porządku na terenie powiatu.  

Biorąc pod uwagę ustawowy zakres zadań Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oparty w podstawowej mie-

rze na ocenie zagrożeń porządku publicznego na obszarze powiatu oraz opiniowaniu pracy Policji, powiato-

wych służb, inspekcji i straży z zakresu bezpieczeństwa obywateli a także promowaniu i wspieraniu działań na 

rzecz bezpieczeństwa, należy działalność Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w minionym 2011 roku ocenić 

pozytywnie.  

  

Starosta Zduńskowolski: 

Wojciech Rychlik 
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