
 

 

SPRAWOZDANIE 

STAROSTY ZDUŃSKOWOLSKIEGO 

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2018 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 9/2017 Starosty Zduńskowolskiego z dnia 

7 lutego 2017 r. w sprawie utworzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, zmiana: Zarządzenie Nr 9/2018  

Starosty Zduńskowolskiego z dnia 14 grudnia 2018 r., Zarządzenie Nr 76/2017 Starosty Zduńskowolskiego z 

dnia 1 września 2017 r., w minionym 2018 roku pracowała w następującym składzie: 

Przewodniczący - Wojciech Rychlik - Starosta Zduńskowolski. 

Członkowie: 

Joanna Pawłowska - Radna Powiatu Zduńskowolskiego, 

Piotr Warchlewski - Radny Powiatu Zduńskowolskiego, 

Jarosław Tokarski - Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Zduńskiej Woli, 

Krzysztof Kryziński - Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy  Powiatowej Policji w Zduńskiej 

Woli, 

Łukasz Drzewiecki - Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli, 

Marcin Łabędzki - Wicestarosta Zduńskowolski, 

Mariusz Kubiak - Sekretarz Powiatu, 

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

skiej Woli. 

Zarządzeniem Starosty Zduńskowolskiego Nr 76/2017 z dnia 1 września 2017 r., dokonano zmiany w skła-

dzie Komisji: Mariusza Kubiaka zastąpiła Anna Szubert – od 1 września 2017 r. Sekretarz Powiatu. 

Zarządzeniem Starosty Zduńskowolskiego Nr 9/2018 Starosty Zduńskowolskiego z dnia 14 grudnia 2018 r. 

dokonano zmiany w składzie Komisji: Marcina Łabędzkiego zastąpił Wojciech Rychlik – od 22 listopada  

2018 r. Wicestarosta Zduńskowolski. 

W pracach Komisji uczestniczył, wskazany przez Prokuratora Okręgowego w Sieradzu, Zastępca Prokurato-

ra Rejonowego w Zduńskiej Woli Pani Agnieszka Karpacz. 

Na przestrzeni 2018 r. Komisja odbyła 3 posiedzenia w dniach: 15 marca, 26 czerwca, 19 września. W mi-

nionym 2018 roku głównymi tematami prac Komisji realizowanymi na poszczególnych posiedzeniach były: 
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- 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 (ko-

lizji, wypadków) oraz m.in. statystyka interwencji Policji w sytuacjach zakłóceń spokoju i obowiązują-

cego porządku, 

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

wykonujących na terenie powiatu zadania publiczne w przypisanym obszarze bezpieczeństwa obywate-

li. 

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. 

Przedmiotem posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w dniu 15 marca 2018 r. były m.in. zagad-

nienia: ocena stanu przestępczości i jej zwalczania w 2017 roku oraz ocena realizacji programu zapobiegania 

przestępczości oraz porządku publicznego „Bezpieczny Powiat Zduńskowolski w latach 2015-2018” za rok 

2017. 

Komisja przyjęła relację Pana młodszego inspektora Jarosława Tokarskiego Zastępcy Komendanta Powia-

towego Policji w Zduńskiej Woli na temat oceny stanu przestępczości. 2017 rok był kolejnym rokiem o ustabi-

lizowanej sytuacji w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców powiatu zduńskowolskiego, co świadczy między 

innymi o dobrej pracy policjantów oraz uświadamia nam wszystkim, że można skutecznie walczyć z przestęp-

czością i poprawiać bezpieczeństwo na naszych ulicach. W roku 2017 kontynuowano działania poprawiające 

bezpieczeństwo na terenie powiatu, poprzez bieżącą analizę występujących zagrożeń i skierowanie w ściśle 

określone rejony gmin funkcjonariuszy w ramach służb ponadnormatywnych. Obecność Policji w wyznaczo-

nych miejscach, gdzie dochodziło do naruszeń porządku, była bardzo pozytywnie odbierana przez mieszkań-

ców. Zainteresowane taką formą poprawy bezpieczeństwa wykazały w ubiegłym roku samorządy, przekazując 

fundusze na realizację dodatkowych służb funkcjonariuszy Policji a jednocześnie wykazując się odpowiedzial-

nością za bezpieczeństwo swoich mieszkańców. Skierowanie dodatkowych patroli w rejony wskazane przez 

przedstawicieli miasta i gmin pozwoliło na poprawienie bezpieczeństwa w miejscach zagrożonych oraz 

wzmocniło poczucie bezpieczeństwa u mieszkańców. 

Komisja przyjęła relację Pana kapitana Dawida Krauze przedstawiciela Komendanta Powiatowego PSP w 

Zduńskiej Woli dot. bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz Pani Ewy Hetlof Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego w Zduńskiej Woli i Pana Sławomira Borkowskiego Powiatowego Lekarza Weterynarii 

dot. bezpieczeństwa sanitarnego powiatu. 

Pan Wojciech Rychlik Starosta Zduńskowolski przedstawił ocenę programu zapobiegania przestępczości 

oraz porządku publicznego „Bezpieczny Powiat Zduńskowolski w latach 2015-2018” za rok 2017. Członkowie 

Komisji zapoznali się  z oceną programu  „Bezpieczny Powiat Zduńskowolski w latach 2015-2018” za rok 

2017. 

Starosta podziękował wszystkim realizatorom programu za aktywny udział, co pozwala na stworzenie kli-

matu działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa na terenie powiatu zduńskowolskiego. 

W programie posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w dniu 26 czerwca 2018 r. realizowana była 

m.in. tematyka dot.: oceny stanu zanieczyszczenia powietrza i jego przyczyn na terenie miasta oraz podejmo-

wanych działań pozwalających zniwelować emisje szkodliwych substancji do powietrza oraz stanu zagrożenia 

uzależnieniami na terenie Powiatu, w szczególności alkoholizmem i środkami odurzającymi na przykładzie 

działalności Poradni Leczenia Uzależnień Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Zduńskiej 

Woli. 

Pani Alina Kubiak Kierownik Działu Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Zduńskiej Woli, która przed-

stawiła informację dot. oceny stanu zanieczyszczenia powietrza i jego przyczyn na terenie miasta na dzień 

26.06.2018 r. oraz o podjętych działaniach w zakresie ograniczenia emisji powierzchniowej pochodzącej z 

sektora komunalno-bytowego, ograniczenia emisji liniowej (komunikacyjnej), gospodarowania odpadami ko-

munalnymi, edukacji ekologicznej. 
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Pan Dariusz Kałdoński Zastępca ds. Medycznych Dyrektora Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego  

Sp. z o.o. w Zduńskiej Woli poinformował, że wiedza dot. statystyk zagrożeń uzależnieniami na terenie powia-

tu jest ograniczona, ponieważ nie pracujemy w środowisku a zakres działalności ogranicza się do działalności 

ambulatoryjnej. Nie ma pełnego monitoringu leczeni w systemie zamkniętym w placówkach leczenia uzależ-

nień. Nie ma czynników, które by odpowiadały za wzrost zagrożenia uzależnieniami, z  wyjątkiem dopalaczy, 

które są plagą wśród młodych ludzi. Na podstawie zgłaszalności ambulatoryjnej można wnioskować, że wzra-

sta ilość osób uzależnionych. W 2017 r. ilość zgłoszeń do Poradni Uzależnień to 204 osoby z czego 150 osób to 

osoby uzależnione od alkoholu, 20 osób uzależnionych od środków psychoaktywnych, 30 osób współuzależ-

nionych czyli tzw. uzależnienia mieszane. W większości byli to mieszkańcy miast. Na 204 osoby 65 to miesz-

kańcy wsi. W 2017 roku przeprowadzono 2700 terapii indywidulanych i grupowych, 112 konsultacji psychia-

trycznych, 5 osób skierowano do stacjonarnych placówek odwykowych. W porównaniu do 5 miesięcy br. de-

cyzje o podjęciu leczenia są na poziomie o 30 - 40% wyższe w porównaniu do roku ubiegłego. Dotyczy to 

wszystkich grup uzależnień, pojawiło się również uzależnienie od hazardu. Taki wzrost zgłaszalności ma zwią-

zek z faktem, że od października 2017 roku zlikwidowano wszelkie bariery związane z wysokością kontraktu z 

NFZ, nie ma ograniczeń przyjęć ze względu na wysokość kontraktu, jedynym limitem jest przepustowość po-

radni i rezerwy personelu. Zwiększona jest również zgłaszalność leczenia poprzez decyzje sądowe. Interwencje 

pogotowia ratunkowego z dowozem osób uzależnionych -  statystyki utrzymują się na stałym poziomie. 

Program posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w dniu 19 września 2018 r. przewidywał m.in. 

ochronę bezpieczeństwa dzieci i młodzieży na terenie powiatu zduńskowolskiego w okresie minionych wakacji 

letnich w tym: w miejscach zabaw i dyskotek, w ruchu drogowym, akwenach wodnych (dzikich kąpieliskach) i 

innych miejscach wypoczynku. 

Przedstawiciele: Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Sieradzu, Komendy Powiatowej Państwowej 

Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli, Komendy Policji w Zduńskiej Woli, Powiatowego Centrum Pomocy Ro-

dzinie, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zduńskiej Woli omówili działania podejmowane w celu za-

pewnienia bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży w minionym okresie letnim w tym m.in. kontrolę 

obiektów wypoczynku dzieci i młodzieży, kontrolę dzikich kąpielisk. 

Szczegóły z prac Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2018 roku znajdują się protokołach z posiedzeń 

Komisji, które są do wglądu w Wydziale Organizacyjnym i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego 

w Zduńskiej Woli. 

W posiedzeniach Komisji Bezpieczeństwa w minionym 2018 roku, w charakterze zaproszonych gości 

uczestniczyli, m.in. przedstawiciele: samorządów gminnych, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, 

Powiatowego Lekarza Weterynarii, Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Sieradzu, dyrektorzy powiato-

wych jednostek: Powiatowego Urzędu Pracy, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie, Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Zduńskiej Woli, Naczelnicy Wydzia-

łów Starostwa. 

Przedstawioną wyżej tematykę posiedzeń oraz obszar zagadnień w minionym 2018 roku, Komisja Bezpie-

czeństwa i Porządku realizowała jako organ opiniodawczo - doradczy Starosty w zakresie zadań powiatu zwią-

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

rządzie powiatowym. 

Na przestrzeni 2018 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. 
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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 2018 roku ocenić 

pozytywnie. 

  

 Starosta Zduńskowolski 

 

 

Hanna Iwaniuk 
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