
SPRAWOZDANIE 

STAROSTY SZYDŁOWIECKIEGO 

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Szydłowieckiego za 2008 rok. 

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Powiatu Szydłowieckiego została powołana zgodnie z art. 

38a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, 

poz. 1592 z późn. zm.) w następującym brzmieniu: „W celu realizacji zadań starosty w zakresie zwierzchnic-

twa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie 

porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, tworzy się komisję bezpieczeństwa i porządku, zwaną 

dalej >>komisją<<”. 

Komisja w 2008 roku realizowała następujące zadania: 

1. ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu, 

2. opiniowanie pracy Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży, a także jednostek organizacyj-

nych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa oby-

wateli, 

3. przygotowanie powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bez-

pieczeństwa obywateli, 

4. opiniowanie projektów innych programów współdziałania Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i 

straży oraz jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku pu-

blicznego i bezpieczeństwa obywateli, 

5. opiniowanie projektu budżetu powiatu – w zakresie o którym mowa w pkt 1, 

6. opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego i innych dokumentów w sprawach związanych z wy-

konywaniem zadań, o których mowa w pkt 1, 2 i 4, 

7. opiniowanie, zleconych przez starostę, innych niż wymienione w pkt 2 i pkt 4-6 zagadnień dotyczących 

porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. 

W roku 2008 Komisja pracowała w składzie: 

- Włodzimierz Górlicki - Starosta Szydłowiecki, przewodniczący Komisji, 

- Marek Sokołowski – Przewodniczący Rady Powiatu w Szydłowcu, 

- Rajmund Mamla – Radny Rady Powiatu w Szydłowcu, 

- Andrzej Jarzyński – Burmistrz Miasta Szydłowiec, 

- Zofia Kosno – Wójt Gminy Jastrząb, 

- Zdzisław Bredłowski – Wójt Gminy Orońsko, 

- Zdzisław Dzik – Wójt Gminy Mirów, 

- Krzysztof Adamczyk – Wójt Gminy Chlewiska, 

- Robert Galas – I-szy Z-ca Komendanta KP Policji w Szydłowcu, 

- Dariusz Kalita – Z-ca Naczelnika Prewencji i Ruchu Drogowego KP Policji w Szydłowcu, 

- Marek Bartuzi – Komendant Powiatowy PSP w Szydłowcu, 

- Adam Włoskiewicz – Inspektor ds. Zrządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Szydłowcu. 

W pracach Komisji uczestniczyli również Dariusz Brzeziński – Kierownik Ośrodka Zamiejscowego Prokura-

tury w Szydłowcu, Grzegorz Krukowski – Komendant KP Policji w Szydłowcu i Dorota Jakubczyk – Skarbnik 

Starostwa Powiatowego w Szydłowcu. 

W roku sprawozdawczym 2008 w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu w ramach działalności Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego podczas jej spotkań zaprezentowano, przedyskutowano i podjęto 

decyzję w następujących zagadnieniach: 

a) zapoznanie członków Komisji z planem działania na 2008 rok, 

b) ocena zagrożeń i rzeczywiście zaistniałe zdarzenia zakłócenia porządku publicznego i bezpieczeństwa 

obywateli na terenie powiatu szydłowieckiego w 2008 roku, 



c) zaprezentowanie założeń akcji „Społeczne wsparcie działań policji – patrole mieszkańców” w aspekcie 

doświadczeń brytyjskich zakończone szeroką dyskusją, 

d) zgłaszanie propozycji tematycznych, czy koniecznych inicjatyw dla poprawy stanu bezpieczeństwa oby-

wateli i porządku publicznego na terenie powiatu, 

e) zaprezentowanie założeń projektu budżetu powiatu szydłowieckiego na 2009 rok w zakresie dotyczącym 

porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu, 

f) po dyskusji i pytaniach uzupełniających, pozytywne zaopiniowanie projektu budżetu na 2009 rok w za-

kresie dotyczącym porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu szydłowieckie-

go, 

g) przyjęcie planu pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Szydłowieckiego na 2009 rok, 

h) w ramach spraw różnych i dyskusji końcowych systematycznie omawiano istotne zdarzenia mające 

znamiona zagrożeń kryzysowych na terenie powiatu szydłowieckiego (pożary, wypadki komunikacyjne, 

wichury, katastrofy budowlane i przemysłowe itp.), a które miały miejsce w trakcie pracy Komisji w ca-

łym 2008 roku. 

W minionym roku spotkania członków Komisji z przedstawicielami: Policji, Straży Pożarnej, Inspekcji Sani-

tarnej i Weterynaryjnej, przyniosły następujące efekty w poszczególnych zakresach działania: 

I. Prewencja – statystycznie rzecz ujmując, to za wykroczenia zostało sporządzonych prawie 200 wnio-

sków więcej niż w roku 2007. Zwiększeniu uległa również liczba spotkań profilaktycznych z dziećmi i 

młodzieżą. Funkcjonariusze wydziału prewencji osiągnęli praktycznie wszystkie progi narzucone przez 

Komendę Wojewódzką. Udało się ograniczyć liczbę przestępstw, doprowadzić do zwiększenia ich wy-

krywalności, nastąpił także wzrost wykorzystania służb patrolowych. Nastąpiła ponadto większa repre-

sja w postępowaniu mandatowym. W roku 2009 ilość i zakres akcji prewencyjnych jest planowany na 

poziomie nie niższym jak w ubiegłym roku. 

II. Kryminalistyka – głównym zamierzeniem sekcji kryminalnej było ograniczenie przestępczości najbar-

dziej pospolitej, takiej która dokucza każdemu człowiekowi, a następnie zwiększenie wykrywalności, 

udało się to osiągnąć między innymi poprzez większą skuteczność w pozbawianiu sprawców - łupów, 

udało się również zwiększyć ilość spraw, gdzie zostało zabezpieczone mienie na poczet przyszłych kar, 

co było bardziej dokuczliwe dla sprawców i niewątpliwie przyczyniło się do spadku przestępczości 

kryminalnej. Co ważne w powiecie szydłowieckim w 2008 roku nie odnotowano żadnego zabójstwa. 

III. Bezpieczeństwo ruchu drogowego – główną „porażką” minionego roku jest to, że pomimo spadku 

ogólnej liczby wypadków drogowych, nastąpił wzrost liczby ofiar śmiertelnych, z 11 do 12 w 2008 roku. 

Łącznie w powiecie odnotowano 10 wypadków ze skutkiem śmiertelnym. Zrealizowane w ostatnich 

miesiącach inwestycje, takie jak: zainstalowanie aktywnej sygnalizacji świetlnej w miejscowości 

Pawłów na tzw. "zakręcie śmierci”, a także uruchomienie sygnalizacji świetlnej na szydłowieckiej ob-

wodnicy przy ulicy kolejowej. Inwestycje te, łącznie z budową bezpiecznych ciągów dla pieszych 

wzdłuż krajowej 7-ki, przyniosły pozytywny skutek. W przypadku świateł na obwodnicy, od momentu 

ich uruchomienia, tj. od 27 października 2008r. do chwili obecnej nie było w tym miejscu żadnego zda-

rzenia. Działania władz samorządowych jak i policji, powinny być ukierunkowane na kontynuowanie 

tych przedsięwzięć w bieżącym roku. 

IV. Ochrona pożarowa – w ubiegłym roku odnotowano na terenie powiatu szydłowieckiego wyraźny spa-

dek ilości zdarzeń w kategorii miejscowe zagrożenia, nastąpił wzrost liczby pożarów i alarmów fałszy-

wych, jednak w przeważającej większości niezawinionych lub uprawomocnionych. W ujęciu staty-

stycznym dla kolejnych trzech lat ujmuje to w rozbiciu na poszczególne gminy poniższe zestawienie: 

 

Gmina Rok 2006 Rok 2007 Rok 2008 

P MZ AF P MZ AF P MZ AF 

Chlewiska 179 81 6 156 125 7 187 72 6 

Jastrząb 61 23 0 42 35 0 64 18 3 

Mirów 35 4 0 10 5 1 21 4 3 

Orońsko 44 52 5 58 75 5 75 28 0 

Szydłowiec 200 206 12 173 224 7 166 164 11 

Razem 519 366 23 439 464 20 513 286 23 

 



Działania profilaktyczne i przedsięwzięcia podejmowane przez Państwową Straż Pożarną w Szydłowcu w 

2008 roku: 

- Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom” na terenie powiatu 

szydłowieckiego (eliminacje gminne i powiatowe); 

- Zawody w sporcie pożarniczym jednostek OSP z terenu powiatu szydłowieckiego. Zawody Gminne – 

2 razy i jedne Zawody Powiatowe; 

- 12 razy odbyły się ćwiczenia na obiektach prowadzone przez Straż Pożarną; 

- 7-krotnie przeprowadzono pogadanki z dziećmi na temat bezpieczeństwa pożarowego; 

- 5 razy odbyły się pokazy sprzętu ratowniczego. 

V. Bezpieczeństwo weterynaryjne – do głównych zadań Inspekcji Weterynaryjnej w Szydłowcu realizo-

wanych w 2008 roku należą: 

- zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, w tym zapobieganie wystąpieniu, wykrywanie i likwidowanie 

ognisk tych chorób oraz monitorowanie zakażeń zwierząt, 

- badanie zwierząt rzeźnych i produktów pochodzenia zwierzęcego, 

- prowadzenie kontroli weterynaryjnej w handlu i wywozie zwierząt, 

- nadzór nad bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym nad wymaganiami wete-

rynaryjnymi przy ich produkcji, umieszczaniu na rynku oraz sprzedaży bezpośredniej, 

- nadzór nad wytwarzaniem, obrotem i stosowaniem środków żywienia zwierząt, 

- nadzór nad zdrowiem zwierząt przeznaczonych do rozrodu oraz jakością zdrowotną materiału biolo-

gicznego, 

- nadzór nad przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz przemieszczaniem zwie-

rząt, przestrzeganiem wymagań weterynaryjnych w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta go-

spodarskie. 

Szczegółowe dane o ilości, wynikach, podjętych decyzjach i zaleceniach pokontrolnych zawiera informacja 

z działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Szydłowcu przesłana pismem nr PI-

Wet.Sz.0222/02/09 z dnia 29 stycznia 2009r. do Przewodniczącego Rady Powiatu w Szydłowcu. 

VI. Bezpieczeństwo sanitarno-epidemiologiczne - Działania PPIS w Szydłowcu na rzecz bezpieczeństwa 

Powiatu Szydłowieckiego w roku 2008 

- Profilaktyka HIV/AIDS – uświadamianie zagrożeń HIV/AIDS, propagowanie zdrowego stylu życia, 

wolnego od nałogów i uzależnień, tolerancji i akceptacji dla ludzi z HIV i AIDS – udział w imprezie, 

artykuły w prasie lokalnej. 

- Akcja Letnia - w roku 2008 na terenie działania PSSE Szydłowiec nie było zorganizowanych form 

wypoczynku letniego dzieci i młodzieży, stąd we wszystkich typach szkół tematyka „Bezpieczne wa-

kacje” została omówiona jeszcze przed końcem roku szkolnego w czerwcu 2008r. Partnerzy – na-

uczyciele szkół, placówki służby zdrowia, referaty oświaty Urzędów Gmin. Zasadnicze działania: 

apele szkolne, omawiana tematyka: poparzenia słoneczne, skoki do wody, choroby przenoszone 

drogą pokarmową i płciową, ukąszenia i użądlenia, zakażenia meningokokowe. PPIS w Szydłowcu 

zgłosił gotowość Komendzie Powiatowej Policji do współudziału w kontrolach środków transportu 

przewożących dzieci i młodzież na wypoczynek letni. 

- Społeczna kampania przeciw meningokokom - kontrole kompleksowe obiektów odwiedzanych 

przez młodzież – dyskoteka, pub. Udzielono instruktażu personelowi obiektów odnośnie ryzykow-

nych zachowań sprzyjających zakażeniom meningokokami, przekazane zostały materiały (plakaty, 

ulotki tematyczne z poleceniem wyeksponowania i dystrybucji wśród młodzieży w celu promowania 

prozdrowotnych zachowań wśród osób przebywających w dyskotece i pubie. 

- Nadzór nad jakością wody do spożycia - interwencja mieszkańców wsi Korzyce, Omięcin, Wilcza 

Wola na złą jakość wody dowożonej beczkowozem przez okres ok. 2 lat przez Urząd Miasta i Gminy 

Szydłowiec; PPIS w Szydłowcu podjął działania, wynikiem których jest zapewnienie mieszkańcom 

wody o parametrach spełniających wymogi higieniczno-sanitarne objęcie stałym monitoringiem ja-

kości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (ustalono punkty napełniania beczkowozu wodą, 

konieczność okresowej dezynfekcji beczkowozu); 



- Nadzór nad jakością zdrowotną żywności - działania w systemie RASFF (europejski system szybkie-

go ostrzegania o niebezpiecznych produktach żywnościowych). PSSE w Szydłowcu jako organ 

urzędowej kontroli żywności szczebla powiatowego weryfikuje obecność na lokalnym rynku notyfi-

kowanych produktów żywnościowych poprzez wycofywanie z obrotu środków spożywczych, infor-

mowanie społeczeństwa (artykuły w prasie lokalnej, strona internetowa Stacji). Policjanci Zespołu 

do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Powiatowej Policji w Szydłowcu nawiązali 

współpracę z PPIS w zakresie kontroli dystrybucji suplementów diety, tzw. dopalaczy. 

- Nadzór nad jakością produktów zawierających niebezpieczne substancje chemiczne - kontrole hur-

towni, sklepów pod kątem dystrybucji notyfikowanych produktów w systemie RAPEX (wspólnoto-

wy system szybkiego powiadamiania o produktach zawierających niebezpieczne dla zdrowia czło-

wieka chemikalia) – m.in.: kleje do dętek, zapachy do samochodu, kosmetyki. 

- „Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu” - monitoring i ocena przestrze-

gania zakazu palenia tytoniu w miejscach użyteczności publicznej. Do współpracy włączeni zostali i 

podjęli działania wójtowie 5 gmin – zakaz palenia obowiązuje we wszystkich placówkach użyteczno-

ści publicznej na terenie powiatu. Na bieżąco realizowany podczas wizytacji w obiektach będących 

pod nadzorem PPIS (zakłady pracy, placówki oświatowo-wychowawcze, służby zdrowia). 

Starosta: 

Włodzimierz Górlicki 

 

 

 

 


