
 

 

SPRAWOZDANIE  

STAROSTY WIELUŃSKIEGO 

z dnia 2 stycznia 2019 r. 

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2018 rok 

Działając na podstawie art. 38b pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. roku o samorządzie powiatowym (t.j. 

Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349, 1432, 2500), składam sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeń-

stwa i Porządku za rok 2018. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w myśl art. 38a ust. 1 cyt. ustawy jest orga-

nem powołanym w celu realizacji zadań starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, in-

spekcjami i strażami (stanowiącymi tzw. powiatową administrację zespoloną) oraz zadań określonych w usta-

wach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. W 2018 r. Komisja Bezpieczeństwa i Po-

rządku działała w składzie: 

1. Andrzej Stępień - Starosta Wieluński - Przewodniczący Komisji – funkcje pełnił do dnia 23.11.2018 r.; 

2. Marek Kieler – Starosta Wieluński – Przewodniczący Komisji – funkcje pełni od dnia 23.11.2018 r.; 

3. Grzegorz Jankowski - Radny delegowany przez Radę Powiatu w Wieluniu; 

4. Dorota Wiatr - Przedstawiciel Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Wieluniu - osoba  powołana 

przez Starostę; 

5. Jacek Młynarczyk - Przewodniczący Rady Gminy Wierzchlas - osoba powołana przez Starostę; 

6. Janusz Małyszka - Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Wieluniu - osoba 

powołana przez Starostę; 

7. Adrian Sikora - Prokurator Rejonowy wskazany przez Prokuratora Okręgowego w Sieradzu; 

8. podinsp. Mirosław Janicki - przedstawiciel delegowany przez Komendanta Powiatowego Policji w Wie-

luniu; 

9. kom Wiesław Moszyński - przedstawiciel delegowany przez Komendanta Powiatowego Policji w Wie-

luniu. 

Do udziału w pracach Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Wieluńskim na kadencję 2015 – 

2018 z głosem doradczym powołano: 

- brygadiera Jacka Witkowskiego – KP PSP w Wieluniu, 

- Barbarę Sułkowską – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu, 

- Grzegorza Łuczaka – Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wieluniu, 

- Beatę Pilarczyk – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wieluniu, 

- Alicję Krzemień – Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg w Wieluniu, 
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- Zenona Kołodzieja – Starostwo Powiatowe w Wieluniu, 

- Jarosława Klimasa – Starostwo Powiatowe w Wieluniu. 

Ponadto w pracach komisji brali udział kierownicy służb, inspekcji i straży, przedstawiciele gmin z terenu 

powiatu, oraz pełnomocnicy Starosty z wydziałów, których statutowe zadania przyczyniają do poprawy szero-

korozumianego bezpieczeństwa mieszkańców naszego powiatu. 

Obsługę administracyjno-biurową Komisji zapewnia Wydział Ogólny Starostwa Powiatowego w Wieluniu. 

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Wieluńskim obradowała zgodnie z planem pracy przyję-

tym na 2018 r. oraz o zgłaszane przez członków komisji wnioski wynikające z bieżących potrzeb. W minionym 

roku Komisja odbyła 4 posiedzenia, na których omawiane były sprawy związane z realizacją zadań i działań na 

rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i porządku publicznego na terenie powiatu wieluńskiego. Przed-

miotem posiedzeń były następujące zagadnienia: 

1. Sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz skuteczności działania KPP w Wie-

luniu w 2017 roku, 

2. Informacja o stanie bezpieczeństwa i ochronie przeciwpożarowej oraz zagrożeniach pożarowych powiatu 

wieluńskiego za 2017 r., 

3. Informacja o bezpieczeństwie i porządku, stanie sanitarnym oraz weterynaryjnym powiatu wieluńskiego 

z uwzględnieniem targowiska miejskiego, 

4. Sytuacja pożarowa w powiecie i działania podejmowane w tym zakresie przez KP PSP w Wieluniu, 

5. Sytuacja na drogach w powiecie wieluńskim i działaniach podejmowanych przez Powiatowy Zarząd 

Dróg w Wieluniu, 

6. Ocena zabezpieczenia medycznego w powiecie wieluńskim i informacja o działaniach podejmowanych 

przez SP ZOZ w Wieluniu, 

7. Informacja Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu 

wieluńskiego, 

8. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii o stanie bezpieczeństwa weterynaryjnego powiatu wieluń-

skiego. 

9. Stan przygotowań PZD do zimowego utrzymania dróg w sezonie 2018/2019, 

10. Sprawozdanie z prac Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Wieluńskim za 2018 r., 

11. Opracowanie planu pracy Komisji na 2019 rok. 

Tematyka posiedzeń Komisji nawiązywała do ustawowych zadań Starosty w zakresie zwierzchnictwa nad 

powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawie o samorządzie powiatowym 

w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. 

Na posiedzeniu Komisji w dniu 15.02.2018 r. Komendant Powiatowy Policji w Wieluniu przedstawił in-

formację o stanie porządku i bezpieczeństwie publicznym na terenie powiatu wieluńskiego w 2017 r. Z danych 

wynika, że przestępczość na terenie Wielunia nie wzrosła wręcz przeciwnie zmalała. Wartym podkreślenia jest 

fakt, że wykrywalność przestępstw na terenie powiatu wieluńskiego wynosi 82,8% i jest większa o 7 punktów 

procentowych niż w 2016 roku. W dyskusji członkowie Komisji z dużym uznaniem wypowiadali się o działa-

niach Policji na rzecz bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego. 

Informację o stanie bezpieczeństwa i ochronie przeciwpożarowej oraz zagrożeniach pożarowych powiatu 

wieluńskiego w 2017 r. przedstawił Komendant Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wielu-

niu mł. brygadier Tomasz Lewiński. Członkowie Komisji wyrażali duże uznanie dla działań KP PSP w powie-

cie wieluńskim, między innymi o działaniach ratowniczo-gaśniczych, podejmowanych inicjatywach i przed-

sięwzięciach w zakresie popularyzacji zagadnień przeciwpożarowych, prowadzonych ćwiczeniach wspólnie z 

jednostkami OSP i realizowanych kontrolach. 

Na posiedzeniu Komisji w dniu 18.06.2018 r. do zaproponowanego przez przewodniczącego porządku ob-

rad nie wniesiono uwag. Pani Barbara Sułkowska, Powiatowy Inspektor Sanitarny, przedstawiła informację o 
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stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu wieluńskiego z uwzględnieniem targowiska miejskiego. Z informa-

cji wynika, iż wzrosła liczba zachorowań na ospę wietrzną, w innych jednostkach chorobowych takich jak ro-

tawirusy, gruźlica, krztusiec, zakażenia jelitowe odnotowano spadek zachorowań. Szczepienia ochronne reali-

zowane są w 29 punktach szczepień podmiotów leczniczych. Dotychczasowe kontrole wykazały, iż szczepienia 

realizowane są prawidłowo, zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych na rok 2018, bez opóźnień z winy 

świadczeniodawcy, ze sporadycznie występującymi opóźnieniami z powodu przeciwskazań lekarskich. W maju 

wpłynęło jedno zgłoszenie od podmiotu leczniczego, dotyczące rodziców uchylających się od szczepień 

ochronnych dziecka, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wystosował upomnienia do obojga rodziców, 

wzywając do wykonania obowiązku szczepień ochronnych małoletniego dziecka. W bieżącym okresie nie 

zgłoszono żadnego odczynu poszczepiennego. W dniach 23-29 kwietnia 2018 r. odbywały się obchody Euro-

pejskiego Tygodnia szczepień pod hasłem „Zapobiegaj. Chroń. Zaszczep”, a od dnia 20 marca do 29 czerwca 

2018 r. prowadzona jest akcja pn. ”Wiosna bez pneumokoków”. 

Dotychczas przeprowadzono 51 kontroli z 151 podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Zakres 

kontroli obejmuje ocenę warunków higieniczno-sanitarnych oraz technicznych prowadzonej działalności lecz-

niczej, czystości bieżącej, zabezpieczenia przeciwepidemicznego, w tym kontroli prawidłowości przebiegu 

procesów dezynfekcji i sterylizacji narzędzi medycznych oraz urządzeń będących na wyposażeniu zakładów 

leczniczych, postępowania z brudną i czysta bielizną oraz sposób gromadzenia i usuwania odpadów medycz-

nych. Kontroli podlega również dokumentacja potwierdzająca skuteczność procesów sterylizacji, procedury 

stosowane w podmiotach leczniczych oraz ich aktualizacja, karty przekazania odpadów medycznych wraz z 

potwierdzeniem ich utylizacji, paszporty techniczne sprzętu medycznego będącego na wyposażeniu podmiotu 

leczniczego oraz dokumentacja potwierdzająca przeprowadzenie okresowego przeglądu, czyszczenia lub de-

zynfekcji instalacji i urządzeń wentylacji mechanicznej i klimatyzacji. Nie wpłynęła żadna skarga na niewła-

ściwy stan higieniczno-sanitarny podmiotu prowadzącego działalność leczniczą. Karania mandatowego nie 

zastosowano. Przedstawiona została również sytuacja sanitarna powiatu, uchybienia ujawniane podczas kontro-

li są standardowe i typowe, możliwe do wyeliminowania poprzez rutynowe procedury. W dalszym ciągu na 

terenie powiatu brak jest kąpielisk śródlądowych i miejsc zwyczajowo wykorzystywanych do kąpieli. 

Pani inspektor poinformowała o przeprowadzeniu licznych kontroli obiektów żywności, żywienia i przed-

miotów użytku. Odnotowano 13 interwencji z których 4 były zasadne. Ogółem wydano 71 decyzji, w wyniku 

zaniedbań sanitarnych na osoby odpowiedzialne nałożono 13 mandatów karnych. 

W pierwszej połowie 2018 r. skontrolowano 24 zakłady pracy na 253, w których przeprowadzono łącznie 

24 kontrole sanitarne. W wyniku tych kontroli wydano 2 decyzje administracyjne. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarnych w Wieluniu nie otrzymał informacji o ewentualnych nowych 

obiektach sprzedaży „dopalaczy”. 

W zakresie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia realizowano ogólnopolskie programy edukacyjne takie 

jak: 

- Światowy Dzień Zdrowia, 

- Światowy Dzień Bez Tytoniu, 

- Światowy dzień Wiedzy o Antybiotykach. 

Następnie Powiatowy Lekarz Weterynarii Pan Grzegorz Łuczak, przedstawił informację o stanie bezpie-

czeństwa weterynaryjnego powiatu wieluńskiego. Poinformował o realnym zagrożeniu wirusem afrykańskiego 

pomoru świń, oraz o potrzebie podjęcia działań o charakterze ochronnym w odniesieniu do stad świń na terenie 

województwa łódzkiego. Najistotniejszym elementem prewencyjnym w danym momencie jest utrzymanie na 

wysokim poziomie kampanii informacyjnej w zakresie metod zapobiegania wystąpienia afrykańskiego pomoru 

świń wśród hodowców, myśliwych, leśników, firm transportujących zwierzęta, firm paszowych, lekarzy wete-

rynarii, Do działań, które mają na cele zminimalizowanie ryzyka wystąpienia ASF na terenie powiatu wieluń-

skiego należą: 

- przesyłanie komunikatów Głównego Lekarza Weterynarii o wystąpieniu kolejnych ognisk i przypad-

ków ASF do JST, Starosty, Nadleśnictwa, Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, lekarzy 

weterynarii. Ośrodka Doradztwa Rolniczego, 

- przeprowadzania szkoleń dla lekarzy weterynarii, hodowców, myśliwych i leśników, 

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 3 – Poz. 726



- dystrybucja ulotek informacyjnych dla podróżnych (stacje benzynowe, JST, tablice ogłoszeń), 

- pobieranie próbek od padłych dzików, 

- zorganizowanie wojewódzkich ćwiczeń symulacyjnych w dnach 22 i 23 maja 2018 r., 

- przeprowadzenie kontroli bioasekuracji. 

Kolejno głos zabrał mł. bryg. Tomasz Lewiński Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w 

Wieluniu przedstawił Informację o sytuacji pożarowej w powiecie i działania podejmowane w tym zakresie 

przez KP PSP. Z danych przedstawionych komisji wynika, że w pierwszym półroczu 2018 roku częstotli-

wość występowania pożarów i miejscowych zagrożeń pozostaje na podobnym poziomie do roku poprzed-

niego. Mianowicie jest to 116 pożarów, 181 miejscowych zagrożeń, oraz 8 fałszywych alarmów. Ogólna 

ilość zdarzeń jest mniejsza o 18, znacząco spadła ilość fałszywych alarmów - 12. Komenda Powiatowej 

Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu obecnie prowadzi działania prewencyjne, zajmuje się kontrolą 

składowisk odpadów i wysypisk śmieci, jak również kontroluje miejsca wypoczynku dzieci i młodzieży 

oraz miejsca przeznaczone na obozowiska harcerskie. Prowadzone są rozmowy z dziećmi i młodzieżą na 

temat zagrożeń podczas wakacji „Bezpieczne wakacje 2018”. Ponadto Komendant Tomasz Lewiński przy-

bliżył komisji przebieg ćwiczeń ratowniczych pod kryptonimem ,,MOKRSKO 2018”, które odbyły się 

12.06.2018 r. na terenie zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. w Mokrsku. W ćwiczeniach wzięły udział 

siły środki PSP, OSP, KRSG, Policja, Zespół Ratownictwa Medycznego. Przedstawiono zakres prowadzo-

nych szkoleń oraz działań prewencyjnych mających na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców. 

Na posiedzeniu Komisji w dniu 19.09.2018 r. jako pierwszy głos zabrał Pan Bartłomiej Panek – Zastępca 

Kierownika Powiatowego Zarządu Dróg przedstawił sytuację na drogach w powiecie wieluńskim i działa-

niach podejmowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Wieluniu. Działania prowadzone przez jednostkę 

polegały głównie na uzupełnianiu ubytków w okresie zimowym masą na zimno, uzupełnianie ubytków w 

okresie wiosenno-letnim emulsja oraz grysami, uzupełnianiu ubytków w jezdni (na drogach tłuczniowych, 

gruntowych) materiałem kamiennym, wycinaniu drzew zagrażających bezpieczeństwu, usuwaniu gałęzi i 

zakrzeczeń po wycince drzew oraz po wiatrołomach, pielęgnacji zadrzewienia, wymianie i uzupełnieniu 

zniszczonego oznakowania pionowego, oraz wykaszaniu dróg powiatowych. W miesiącu kwietniu po okre-

sie zimowym wykonano najpilniejsze remonty polegające na położeniu nowej nawierzchni na drogach po-

wiatowych a w miesiącu wrześniu w celu poprawy stanu dróg wykonane będą 3 odcinki w ramach podwój-

nego powierzchniowego utrwalenia. W trakcie akcji zimowej 2018 w okresie od 2 stycznia do 19 marca od-

byto 471 dyżurów, zużyto 1337 ton mieszanki piasku i soli. Aktualnie trwają przygotowania do kolejnego 

sezonu zimowego. 

Jako drugi głos zabrał Pan Janusz Atłachowicz - dyrektor SP ZOZ w Wieluniu przedstawił informację doty-

czącą zabezpieczenia medycznego powiatu wieluńskiego oraz o działaniach podejmowanych przez SP ZOZ w 

Wieluniu. Pan dyrektor przedstawił również sytuacje ratownictwa medycznego oraz perturbacji związanych z 

planem zabezpieczenia ratownictwa medycznego dla województwa łódzkiego. 

Na posiedzeniu Komisji w dniu 21.12.2018 r. do zaproponowanego przez przewodniczącego porządku ob-

rad wniesiono propozycję rozszerzenia go o dodatkowy punkt dot. przebiegu akcji ratowniczo-gaśniczej pożaru 

w zakładach firmy Wielton oraz Gras. Propozycję  przegłosowano jednomyślnie bez uwag. 

Starosta przekazał głos pani Barbarze Sułkowskiej, Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu, która przed-

stawiła informację o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu wieluńskiego. Sytuacja epidemiologiczna po-

wiatu przedstawia się stabilnie nie odnotowano znaczących odchyleń  i wzrostu zachorowań  w stosunku do lat 

poprzednich, Pani inspektor przedstawiła również sytuację sanitarną powiatu, uchybienia ujawniane podczas 

kontroli są standardowe i typowe, możliwe do wyeliminowania poprzez rutynowe procedury. Wartym podkre-

ślenia jest systematyczna poprawa stanu obiektów, a także wzrost świadomości w zakresie wymagań higienicz-

no-sanitarnych. 

Następnie Przewodniczący Marek Kieler zwrócił się do pana Grzegorza Łuczaka-Powiatowego Lekarza 

Weterynarii o przedstawienie stanu bezpieczeństwa weterynaryjnego na terenie powiatu wieluńskiego. W 

swym wystąpieniu zwrócił uwagę na wciąż aktualne zagrożenie afrykańskim pomorem świń (ASF) który za-

czyna pojawiać się na coraz większym obszarze kraju (213 ognisk choroby u świń oraz 3194 przypadków ASF 

u dzików) oraz przedstawił działania, które mają na celu zminimalizowanie ryzyka wystąpienia ASF na terenie 

powiatu. Dodatkowo pan Grzegorz Łuczak przedstawił informację o zgnilcu amerykańskim pszczół, który w 
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miesiącu październiku został wykryty w 2 pasiekach na terenie powiatu. Choroba ta jest groźna dla czerwiu 

pszczelego, rozprzeszczenia się zarówno w rodzinie pszczelej, jak i w obrębie pasiek. Pan doktor przedstawił 

szczegółowo przyczyny powstawania choroby, źródło zakażenia, przebieg choroby, objawy, drogi rozprze-

strzeniania się choroby, oraz zwalczanie i zapobiegania zgnilca amerykańskiego pszczół. 

Po przedstawieniu i omówieniu w tym zakresie, przewodniczący poprosił o przedstawienie informacji na 

temat stanu przygotowań do zimowego utrzymania dróg w sezonie 2018/2019 Panią Alicję Krzemień, kierow-

nika Powiatowego Zarządu Dróg. Pani kierownik poinformowała, że jednostka dysponuje odpowiednim zaple-

czem technicznym w postaci pojazdów i maszyn do odśnieżania oraz dużym zapasem mieszanki soli z pia-

skiem (1200 ton) co przy aktualnej pogodzie jest wystarczającym zabezpieczeniem oraz gwarantuje bezpie-

czeństwo przy ewentualnym pogorszeniu pogody. Dodatkowo pracownicy będą w ciągłej dyspozycji (na tele-

foniczne wezwanie) zgodnie ze sporządzonym harmonogramem dyżurów. Poza tym prowadzona jest akcja 

oczyszczania i wykaszania poboczy, oraz ustawiane są siatki przeciw nawiewaniu śniegu na drogi. Dodatkowo 

Pani kierownik wspomniała o zakupie 2 kamer: jedna znajduje się w Konopnicy, natomiast druga w Załęczu 

Wielkim. Kamery pozwalają na całodobowy podgląd stanu warunków atmosferycznych w miejscowościach 

najdalej oddalonych od Wieluniu. 

Po zakończonych wystąpieniach przystąpiono do prac nad Planem pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porząd-

ku przy Staroście Wieluńskim na rok 2019 r., który następnie w głosowaniu Komisja przyjęła jednogłośnie. 

Następnie brygadier Jacek Witkowski szczegółowo omówił przebieg akcji ratowniczo-gaśniczej pożaru  hali 

lakierni w zakładach firmy Wielton oraz Gras. 

Przedstawiciele służb wyrazili konieczność wzajemnego informowania się w przypadku wystąpienia jakich-

kolwiek niepokojących sygnałów w zakresie podległej im problematyki. 

Komisja pozytywnie oceniła wszystkie działania realizowane przez kierownictwa powiatowych służb, in-

spekcji i straży na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie wieluńskim, które cechu-

je profesjonalizm i zgodna współpraca. Wyrazem tego jest wysoki standard działań. Podejmowane są przed-

sięwzięcia, które wnoszą wiele cennych i skutecznych elementów w zakresie bezpieczeństwa i porządku pu-

blicznego na terenie powiatu. Poprawia się bezpieczeństwo w ruchu drogowym, zagrożenia pożarowe i miej-

scowe zagrożenia są skutecznie neutralizowane, bezpiecznie jest w zakresie weterynaryjnym i sanitarno–

epidemiologicznym. 

Działalność Komisji służy lepszemu współdziałaniu powiatowych służb, inspekcji i straży w wykonywaniu 

nałożonych zadań, a co za tym idzie ciągłemu podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu 

Wieluńskiego. Podjęte działania związane z pracami Komisji dają podstawę do szerszego rozpoznania zagro-

żeń, aktywizacji służb, inspekcji i straży na rzecz poprawy bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu 

Wieluńskiego, scalają poszczególne jednostki pozwalając na szybsze podjęcie działań i wymianę poglądów, 

dzięki czemu wzrastają szanse na podejmowanie właściwych decyzji. Podczas spotkań omawiane były bieżące 

sprawy zgłaszane przez członków Komisji i zaproszonych gości. 

Na posiedzeniach Komisji poruszano wiele ważnych problemów, które mają wpływ na zapewnienie bezpie-

czeństwa w miejscach publicznych oraz miejscach zamieszkania. Podczas posiedzeń omawiane były bieżące 

sprawy zgłaszane przez członków Komisji i zaproszonych gości. Należy również podziękować wszystkim 

członkom komisji oraz powiatowym służbom, inspekcjom, strażom, które przekazały informacje, gdyż ich 

sprawozdania i materiały pozwoliły pogłębić wiedzę na temat bezpieczeństwa oraz ewentualnych zagrożeń, 

które mogłyby wystąpić na terenie powiatu wieluńskiego. 

Niezmiennie priorytetem dla Komisji jest jak najlepsza współpraca z samorządami, służbami i instytucjami 

na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców powiatu wieluńskiego. 

   

  

 Starosta Wieluński 

 

 

Marek Kieler 
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