
 

 

SPRAWOZDANIE 

z dnia 30 stycznia 2015 r. 

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku funkcjonującej przy Prezydencie Miasta Skierniewice 

i Staroście Skierniewickim za 2014 rok 

Na podstawie art. 38b ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 595, z późn. zm.) przedkładam sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2014 

rok. 

Zgodnie z art. 38a ust. 3 ww. ustawy Prezydent Miasta Skierniewice i Starosta Skierniewicki utworzyli  

w drodze porozumienia wspólną Komisję Bezpieczeństwa i Porządku dla m. Skierniewice (powiat grodzki)  

i powiatu skierniewickiego (powiat ziemski). Komisja Bezpieczeństwa i Porządku została utworzona 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. 

W 2014 roku Komisja Bezpieczeństwa i Porządku obradowała w składzie: 

1) Pan Mirosław Belina - współprzewodniczący Komisji; 

2) Pan Bogdan Okrasso - delegowany przez Radę Powiatu w Skierniewicach; 

3) Pan Tadeusz Grotkowski - delegowany przez Radę Powiatu w Skierniewicach; 

4) Pan Andrzej Szukstul - powołany przez Starostę Skierniewickiego; 

5) Pan Marcin Szymański - powołany przez Starostę Skierniewickiego; 

6) Pan Tomasz Rochmiński - delegowany przez Komendanta Miejskiego Policji w Skierniewicach; 

7) Pan Sławomir Kamiński - delegowany przez Komendanta Miejskiego Policji w Skierniewicach, 

a ponadto do udziału w pracach Komisji z głosem doradczym Starosta powołał Pana Dariusza Rosińskiego – 

Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Skierniewicach i Pana Ryszarda Pawlewicza – Dyrek-

tora Powiatowego Urzędu Pracy w Skierniewicach. 

Z ramienia Prezydenta Miasta Skierniewice – Pana Leszka Trębskiego - współprzewodniczącego Komisji 

skład Komisji został poszerzony o następujące osoby: 

1) Pana Andrzeja Malkę - delegowanego przez Radę Miasta Skierniewice; 

2) Panią Violettę Felczak - delegowaną przez Radę Miasta Skierniewice; 

3) Panią Iwonę Górniak - powołaną przez Prezydenta Miasta Skierniewice; 

4) Pana Stanisława Lipca - powołanego przez Prezydenta Miasta Skierniewice; 

5) Pana Mieczysława Zarębskiego - powołanego przez Prezydenta Miasta Skierniewice. 
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Ponadto Prezydent Miasta powołał z głosem doradczym Pana Artura Głuszcza – Komendanta Straży Miej-

skiej w Skierniewicach. 

W pracach Komisji uczestniczył również prokurator Prokuratury Rejonowej wskazany przez Prokuratora 

Okręgowego w Skierniewicach – Pani Lidia Zarzycka – Rzepka. 

Komisja pracowała zgodnie z przyjętym planem pracy, w 2014 roku odbyła 3 posiedzenia (w miesiącu 

marcu, czerwcu i grudniu). 

Na posiedzeniach Komisji omawiano następujące zagadnienia: 

1) ocena skuteczności działania Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w zakresie interwencji  

w mieście i powiecie skierniewickim; 

2) działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w sytuacjach 

kryzysowych; 

3) ocena sytuacji kryminalno–porządkowej na terenie miasta i powiatu skierniewickiego; 

4) ocena stanu bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej gmin powiatu skierniewickiego i miasta Skierniewice; 

5) ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego miasta i powiatu skierniewickiego; 

6) ocena stanu bezpieczeństwa weterynaryjnego miasta i powiatu skierniewickiego; 

7) informacja z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego miasta Skierniewice i Powiatu 

Skierniewickiego za rok 2013 w zakresie bezpieczeństwa budowlanego w mieście i powiecie skierniewickim; 

8) przygotowanie miasta i powiatu skierniewickiego do sezonu zimowego 2014/2015; 

9) przedstawienie rocznych sprawozdań z działalności służb mundurowych; 

10) roczna ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego miasta i powiatu skierniewickiego; 

11) roczna ocena stanu bezpieczeństwa weterynaryjnego miasta i powiatu skierniewickiego; 

12) zaopiniowanie projektu budżetu na 2015 r. w zakresie bezpieczeństwa i porządku. 

W toku dyskusji nad omawianymi tematami poruszono szereg problemów istotnych dla bezpieczeństwa  

i porządku. Komisja zapoznała się m. in. z informacją Komendy Miejskiej Policji w Skierniewicach dotyczącą 

stanu bezpieczeństwa w mieście i powiecie skierniewickim. Z przedstawionej statystyki wynika, że w okresie 

od stycznia do grudnia 2014 r. Komenda Miejska Policji ujawniła 585 przestępstw kryminalnych, 167 prze-

stępstw gospodarczych, 385 przestępstw drogowych. Komenda Miejska Policji wprowadziła patrole ponad-

normatywne. Umundurowane służby były kierowane w najbardziej zagrożone miejsca oraz do zabezpieczenia 

imprez na wolnym powietrzu organizowanych na terenie miasta Skierniewice. Część służb pełniona była 

wspólnie z funkcjonariuszami Straży Miejskiej. 

Członkowie Komisji zapoznali się z informacją Komendanta Straży Miejskiej. Do dnia 24 grudnia 2014 r. 

Straż Miejska zanotowała o 1500 mniej wykroczeń w porównaniu do  roku 2013 (było mniej wykroczeń w ruchu 

drogowym), wylegitymowano ponad 2000 osób, przyjęto 1800 zgłoszeń od mieszkańców, własne interwencje 

podejmowano ok. 3000 razy, patrolowano posesje ponad 2000 razy. 

Komisja zapoznała się także z informacją Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej o aktualnej 

sytuacji pożarowej i innych zagrożeniach. W 2014 r. na terenie działania KM PSP odnotowano 1044 zdarzenia, 

w tym: 237 pożarów i 760 miejscowych zagrożeń oraz 47 alarmów fałszywych. Największą liczbę zdarzeń  

w poszczególnych jednostkach administracyjnych zanotowano na terenie m. Skierniewice oraz gmin Skiernie-

wice, Bolimów i Maków. Najmniej wyjazdów odnotowano na terenach gminy Godzianów. 

Na terenie miasta i powiatu skierniewickiego podczas miejscowych zagrożeń zanotowano 17 ofiar śmier-

telnych oraz 165 osób rannych (w tym podczas pożarów 4 ofiary śmiertelne i 13 osób rannych). 

Komisja pozytywnie oceniła stan sanitarny powiatu. Na podstawie informacji z Powiatowej Stacji Sanitar-

no–Epidemiologicznej w Skierniewicach sytuacja sanitarno–epidemiologiczna jest dobra, a wskaźniki zacho-

rowalności na choroby zakaźne mieszczą się w obrębie norm ogólnokrajowych i wojewódzkich. 
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Pozytywnie oceniono stan weterynaryjny powiatu i działania jakie podejmowane są przez inspekcję wete-

rynaryjną. Nie zanotowano przypadków wścieklizny, enzootycznej białaczki bydła, gruźlicy bydła, brucelozy 

bydła. 

Kolejnym ważnym tematem obrad było zimowe utrzymanie dróg powiatowych w mieście i powiecie skier-

niewickim. Komisja zapoznała się z materiałem przygotowanym w tym zakresie przez Wydział Dróg Starostwa 

Powiatowego w Skierniewicach, a także przez Wydział Dróg i Komunikacji Urzędu Miasta Skierniewice. 

Wykonując ustawowe zadania w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i stra-

żami w roku 2014 Komisja w trakcie przeprowadzonych posiedzeń była informowana o prowadzonych działa-

niach Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej oraz pozostałych instytucji i podmiotów realizują-

cych zadania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w m. Skierniewice i powiecie 

skierniewickim. 

Oceniając stan bezpieczeństwa obywateli w poszczególnych jego obszarach należy uznać, że jest on na do-

brym poziomie, ulega on ciągłej poprawie ale nadal wymaga dalszego doskonalenia i kontynuacji. 

Szczegóły z prac Komisji Bezpieczeństwa i porządku w 2014 r. ujęte są w protokołach z posiedzeń Komi-

sji, które są do wglądu w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Po-

wiatowego w Skierniewicach. 

  

Prezydent 

 Miasta Skierniewice 

Krzysztof Jażdżyk 

Starosta Skierniewicki 

Mirosław Belina 
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