
 

 

SPRAWOZDANIE  

STAROSTY BEŁCHATOWSKIEGO 

z dnia 21 stycznia 2014 r. 

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Bełchatowskiego za 2013 rok 

Na mocy ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013 r. poz. 595, poz. 

645) w celu realizacji zadań starosty w ustawach w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, in-

spekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa 

obywateli została utworzona Komisja Bezpieczeństwa i Porządku.  

Skład Komisji przedstawia się następująco:  

– Szczepan Chrzęst – przewodniczący Komisji,  

– Grzegorz Kępa – radny delegowany przez Radę Powiatu,  

– Krzysztof Kamieniak - radny delegowany przez Radę Powiatu,  

– Halina Gust – członek powołany zarządzeniem Nr 3/2011 Starosty Bełchatowskiego z dnia 18 stycznia 

2011 r.,  

– Anna Pudlak - członek powołany zarządzeniem Nr 3/2011 Starosty Bełchatowskiego z dnia 18 stycznia 

2011 r.,  

– Aleksander Frączkowski - członek powołany zarządzeniem Nr 3/2011 Starosty Bełchatowskiego z dnia 

18 stycznia 2011 r.,  

– Renata Kasprzyk-Papierniak – Komenda Powiatowa Policji (do czerwca 2013 r.), 

– Sławomir Barasiński - Komenda Powiatowa Policji,  

– Karol Mielczarek - Komenda Powiatowa Policji (od czerwca 2013 r.), 

– Danuta Grzybowska – Prokuratura Rejonowa.  

W 2013 roku Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego pracowała w oparciu o przyjęty na pierw-

szym posiedzeniu plan pracy. Komisja w 2013 roku odbyła 4 posiedzenia.  

Pierwsze posiedzenie Komisji odbyło się w dniu 15 kwietnia 2013 roku i dotyczyło:  

- przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia, 

- omówienie sprawozdania Starosty Bełchatowskiego z działalności pracy Komisji Bezpieczeństwa i Po-

rządku w roku 2012, 

- informacja o stanie bezpieczeństwa w Powiecie Bełchatowskim w roku 2012, 

- wiosenny przegląd dróg powiatowych – dziury, studzienki, zniszczenia zimowe – przegląd (PZD), 
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- przedstawienie i zatwierdzenie planu pracy Komisji na rok 2013.  

Protokół z poprzedniego spotkania został jednogłośnie przyjęty przez obecnych. Następnie omówiono 

sprawozdanie Starosty Bełchatowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w roku 2012, które 

zostało jednogłośnie zaakceptowane. Komendant Powiatowy Policji scharakteryzowała stan bezpieczeństwa na 

terenie Powiatu Bełchatowskiego. Zauważalną zmianą, która dokonała się w roku 2012 była zmniejszona dy-

namika przestępstw kryminalnych. Spadek przestępczości o około 10% w przeciągu roku jest ogromnym suk-

cesem KPP w Bełchatowie. Jest to najniższy wskaźnik przestępczości w całym Województwie Łódzkim. Spa-

dła także liczba przestępstw o charakterze gospodarczym. Bełchatowska komenda może pochwalić się wyso-

kim wskaźnikiem wykrywalności przestępstw na poziomie 60% w przypadku bójek i pobić oraz 65% w przy-

padku rozboi. Niepokojący jest wzrost liczby przestępstw popełnianych przez nieletnich, które stanowią ponad 

5,5% ogółu wszystkich przestępstw. W dalszej części omówiono sprawozdanie z „Akcji Zima 2012/2013”. 

Uszkodzenia dróg były następstwem częstych dobowych zmian temperatur, niedrożności przepustów wodnych 

oraz intensywnym użytkowaniem dróg przez ciężki transport.  

Drugie posiedzenie Komisji odbyło się w dniu 20.06.2013 roku i dotyczyło:  

- przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia, 

- stan bezpieczeństwa opuszczonych obiektów budowlanych na terenie powiatu i działania podejmowane, 

w tym zakresie przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bełchatowie, 

- bezpieczeństwo żywności na terenie powiatu bełchatowskiego, 

- sprawy różne.  

Protokół z poprzedniego posiedzenia został przyjęty jednogłośnie przez wszystkich obecnych. Na terenie 

Powiatu Bełchatowskiego jest sporo opuszczonych obiektów, nie jest prowadzona żadna ewidencja takich bu-

dynków, stan techniczny zagraża bezpieczeństwu, jednak żaden z nich nie jest zamieszkały, a właściciele są 

poinformowani o ich stanie. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bełchatowie tylko w nagłych 

wypadkach może interweniować. Zgodnie z porządkiem posiedzenia temat o bezpieczeństwie żywności na 

terenie powiatu bełchatowskiego przedstawiła Pani Elżbieta Świerczyńska – Musiał, kierująca Powiatową Sta-

cją Sanitarno-Epidemiologiczną w Bełchatowie. Jednostka ta sprawuje urzędową kontrolę żywności w odnie-

sieniu do żywności produkowanej lub wprowadzonej do obrotu wg siedziby zakładu lub miejsca prowadzenia 

działalności. Na terenie Powiatu Bełchatowskiego w 2012 roku w zakresie urzędowej kontroli żywności znaj-

dowało się 925 zakładów. Skontrolowano 495 z nich, zatwierdzono 150, przeprowadzono w tych obiektach 

ogółem 816 kontroli sanitarnych, w tym 33 kontrole interwencyjne.  

Trzecie posiedzenie Komisji odbyło się w dniu 7 października 2013 roku i dotyczyło:  

- przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia, 

- informacja o stanie bezpieczeństwa pożarowego mieszkańców powiatu bełchatowskiego, 

- informacja o stanie bezpieczeństwa weterynaryjnego powiatu bełchatowskiego, 

- sprawy różne.  

Po zapoznaniu przybyłych z tematyką posiedzenia przystąpiono do głosowania nad protokołem z poprzed-

niego posiedzenia Komisji – został on przyjęty jednogłośnie. Stan bezpieczeństwa pożarowego na terenie po-

wiatu bełchatowskiego omówił Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie – Pan Wojciech Jeleń. 

Do końca trzeciego kwartału br. straż pożarna alarmowana była 877 razy do zdarzeń powstałych na terenie 

powiatu (pożary - 210; miejscowe zagrożenia - 639; fałszywe alarmy - 33). Służba kontrolno-rozpoznawcza 

przy PSP w Bełchatowie przeprowadziła 106 kontroli, w trakcie których stwierdzono 63 nieprawidłowości i 

wydano 32 decyzje nakazujące wyeliminowanie stwierdzonych nieprawidłowości.  
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Kolejnym punktem porządku obrad był raport o stanie bezpieczeństwa weterynaryjnego Powiatu Bełcha-

towskiego w oparciu o dane za I półrocze 2013 roku. Punkt ten był referowany przez Powiatowego Lekarza 

Weterynarii Pana Henryka Wojciechowskiego. Do dnia 31.06.2013 roku przeprowadzono 4 kontrole w schro-

nisku dla zwierząt, w trakcie których nie wykryto żadnych poważnych uchybień. W pierwszym półroczu 2013 

roku na terenie powiatu przeprowadzono 42 z 52 zaplanowanych kontroli. Na terenie Powiatu Bełchatowskiego 

od 2008 roku prowadzony jest program zwalczania choroby Aujeszkyego. Wyniki próbek przeznaczonych do 

badania w I półroczu 2013 roku na chorobę Aujeszkyego są ujemne. Oznacza to, że status powiatu wolnego od 

choroby Aujeszkyego jest utrzymany.  

Od roku 2004 na terenie powiatu nie został odnotowany żaden przypadek wścieklizny. Stan bezpieczeństwa 

weterynaryjnego w Powiecie Bełchatowskim został oceniony przez lekarza weterynarii jako dobry.  

Czwarte posiedzenie Komisji odbyło się w dniu 27 listopada 2013 roku i dotyczyło:  

- przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia, 

- przedstawienie projektu budżetu Powiatu Bełchatowskiego na rok 2014 w części dotyczącej porządku 

publicznego i bezpieczeństwa obywateli, 

- bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych, dla których powiat jest organem pro-

wadzącym, 

- sprawy organizacyjne.  

Protokół z poprzedniego posiedzenia został przyjęty jednogłośnie przez wszystkich obecnych. Zgodnie z 

porządkiem posiedzenia przekazano głos Skarbnik Powiatu – Pani Magdalenie Lipskiej, która omówiła projekt 

budżetu Powiatu Bełchatowskiego na 2014 rok w części dotyczącej porządku publicznego i bezpieczeństwa 

obywateli. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zostały przyznane środki 

przez Wojewodę Łódzkiego na realizację zadań rządowych. I tak w rozdziale 75411 – Komendy Powiatowe 

Państwowej Straży Pożarnej, przyznano dotację celową w wysokości 6.078.800 złotych, z tego na: wydatki 

bieżące 5.507.800 złotych i wydatki majątkowe 561.000 złotych. Na Zarządzanie Kryzysowe zaplanowano 

10.000 złotych i są to środki przeznaczone na zakup plandek i folii do zabezpieczenia dachów budynków w 

przypadku zaistnienia sytuacji mającej znamiona kryzysu. Komisja jednogłośnie i pozytywnie zaopiniowała 

budżet Powiatu na 2014 rok w zakresie Bezpieczeństwa i Porządku. W dalszej części spotkania pracownik 

Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu – Pani Bożena Baranowska, przedstawiła raport na temat bezpieczeństwa 

dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych, dla których powiat bełchatowski jest organem prowadzącym. 

Prelegent pozytywnie ocenił poziom bezpieczeństwa w tych placówkach.  

W okresie sprawozdawczym Komisja Bezpieczeństwa i Porządku poruszała na swych posiedzeniach istotne 

tematy z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego. Wszystkie służby, inspekcje i straże pracowały z 

pełnym zaangażowaniem we współpracy z samorządami, organizacjami i stowarzyszeniami. Wynikało to z 

zapisów ustawy o samorządzie powiatowym oraz z sytuacji codziennych. Dlatego też dalsza współpraca – ini-

cjowana przez Komisję w tym zakresie - stanowić będzie podstawę do jej dalszej działalności. 

  

 Starosta Bełchatowski: 

Szczepan Chrzęst 
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