
UCHWAŁA Nr XXVI/203/2009 

RADY POWIATU KOZIENICKIEGO 

z dnia 4 lutego 2009 r. 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2008. 

Na podstawie art. 38 b ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 
2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwała, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2008 w brzmie-
niu załącznika nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu: 

Krzysztof Wolski 
 
 
 

Załącznik nr 1 
do uchwały nr XXVI/203/2009 
Rady Powiatu Kozienickiego 

z dnia 4 lutego 2009r. 
 

SPRAWOZDANIE 
z Działalności Komisji Bezpieczeństwa I Porządku za 2008 rok 

 
Zgodnie z art. 38a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. Nr 142, poz. 1592) 
działa Komisja Bezpieczeństwa i Porządku powołana w celu realizacji zadań Starosty w zakresie zwierzch-
nictwa nad powiatowymi służbami i strażami oraz zadań określonych w ustawach. Do ustawowych zadań 
komisji należy: 

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

2) opiniowanie prac 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 projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publiczne-
go i bezpieczeństwa 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 porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, 

6) opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego i innych dokumentów w sprawach związanych z wy-
konywaniem zadań na rzecz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, 

7) opiniowanie zleconych przez starostę, innych zagadnień dotyczących porządku publicznego i bezpie-
czeństwa obywateli. 

Skład komisji w roku ubiegłym był następujący: 

Przewodniczący Komisji -Janusz Stąpór- Starosta Kozienicki, 

Dwóch radnych delegowanych przez Radę Powiatu w Kozienicach 

 Banaś Waldemar 

 Sotowski Grzegorz 



Trzy osoby powołane przez Starostę Kozienickiego spośród osób wyróżniających się wiedzą o problemach 
będących przedmiotem prac komisji: 

 Goliński Kazimierz -członek komisji, 

 Filipczuk Izabela -członek komisji 

 Pulkowski Stanisław -członek komisji 

Dwóch przedstawicieli delegowanych przez Komendanta Powiatowego Policji: 

 asp. szt. Sławomir Obarski- Naczelnik Sekcji Prewencji, 

 podkom. Marcin Grzywacz- Naczelnik Sekcji Ruchu Drogowego 

Przedstawiciele innych niż policja powiatowych służb, inspekcji i straży oraz pracowników innych organów 
administracji publicznej: 

 Tadeusz Andrzejczak- Prokurator Rejonowy w Kozienicach, 

 Zbigniew Szczygieł - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach. 

Obsługę administracyjno-biurową Komisji sprawował Wydział Spraw Kryzysowych, Społecznych i Obywa-
telskich. 

W 2008 roku na czterech posiedzeniach Komisji Bezpieczeństwa i Porządku omówiono następujące tematy: 

1 informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii 

2 stan sanitarny i sytuacja epidemiologiczna powiatu 

3 informacja Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych 

4 informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego 

5 realizacja zadań przez Państwowa Straż Pożarną na terenie powiatu 

6 informacja Komendanta Powiatowego Policji o stanie bezpieczeństwa na terenie powiatu 

7 -informacja Kierownika Inspektoratu Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych na temat 
bezpieczeństwa powodziowego. 

8 Zagrożenia przestępczością wśród młodzieży. 

9 0piniowańie projektu budżetu powiatu w zakresie bezpieczeństwa. 

W celu podniesienia stanu bezpieczeństwa mieszkańców powiecie kozienickim realizowany jest „Program 
Bezpieczny Powiat Kozienicki na lata 2006 - 2010”, który został uchwalony przez Radę Powiatu Kozienickie-
go w dniu 20 października 2006r. 

Stan bezpieczeństwa mieszkańców powiatu i porządku publicznego przedstawiał się następująco: 

W zakresie zagrożeń kryminalnych, działań prewencyjnych oraz bezpieczeństwa i porządku, na drogach 
powiatu: 

W 2008r.w powiecie kozienickim stwierdzono 1268 przestępstw natomiast wykrywalność sprawców prze-
stępstw wynosił 76%. Dla porównania w roku ubiegłym stwierdzono 1227 przestępstw, a więc dynamika w 
porównywalnym okresie wynosiła 103,3%. Ustalono 899 osób podejrzanych, wobec 28 podejrzanych zasto-
sowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, skierowano 786 wniosków o obję-
cie aktem oskarżenia. Ustalono 93 nieletnich sprawców czynów karalnych, którzy popełnili 124 czynów. 

Pozytywnie układa się współpraca ze szkołami w zakresie zapobiegania patologiom społecznym. Częste 
wizyty w szkołach policjanta zajmującego się problematyką nieletnich, oraz dzielnicowych, doprowadziły w 
szeregu przypadkach do ujawnienia przestępstw i jednocześnie wykrycia ich sprawców. 

W 2008 roku realizowano również doraźne działania prewencyjne skierowane do uczniów wszystkich typów 
szkół. Policjanci brali czynny udział w festynach i happeningach organizowanych przez szkoły lub inne in-
stytucje. Łącznie w 2008r.odbyło się 167 spotkań w szkołach z dziećmi i młodzieżą, 117 spotkań z pedago-
gami i nauczycielami i 92 spotkania z rodzicami. Przeprowadzono 167 rozmów profilaktyczno - ostrzegaw-
czych z nieletnimi i 209 z rodzicami i opiekunami. 

W omawianym okresie skierowano łącznie 30 zawiadomień do sądów, szkół i rodziców w związku z ujaw-
nieniem nieletnich w sytuacjach wpływających na ich demoralizacje. W 2008r. policjanci przeprowadzili 719 



interwencji domowych, w tym 180 dotyczących przemocy w rodzinie. W wyniku przemocy domowej po-
szkodowanych zostało 339 osób, w tym 179 kobiet i 19 mężczyzn. 

W roku 2008 na terenie miasta i powiatu kozienickiego 123 nieletnich dokonało 149 przestępstw^ natomiast 
przestępstw o charakterze kryminalnym dokonało 119 nieletnich. 

W zakresie zagrożeń sanitarnych oraz innych zadań realizowanych przez Inspekcję Sanitarną: 

W roku 2008 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kozienicach realizowała zadania w zakresie 
zdrowia publicznego, określone w ustawie o Państwowej Inspekcji Sanitarnej: 

1. Prowadzono stały monitoring chorób zakaźnych na terenie powiatu kozienickiego. 

2. Aktualizowano procedury i instrukcje postępowania na wypadek wystąpienia masowych zachorowań na 
choroby zakaźne, w tym pandemii grypy, ataku bioterrorystycznego. 

3. Przeprowadzano monitoring jakości wody przeznaczonej do spożycia. 

4. Sprawowano nadzór nad kąpieliskami i obiektami użyteczności publicznej. 

5. Nadzorowano obiekty żywnościowo-żywieniowe w zakresie stanu sanitarno - higienicznego. 

6. Prowadzono nadzór nad jakością zdrowotną żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do 
kontaktu z żywnością. 

7. Realizowano zadania w ramach systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach żywno-
ściowych i środkach żywienia zwierząt. 

8. Sprawowano nadzór nad warunkami pracy w zakładach produkcyjno-usługowych, ze szczególnym 
uwzględnieniem narażenia pracowników na substancje i preparaty chemiczne, czynniki biologiczne i ra-
kotwórcze w środowisku pracy. 

W roku 2008 nie odnotowano na terenie powiatu szczególnych zagrożeń zdrowia i życia obywateli, nie zare-
jestrowano przypadków zachorowań na groźne choroby zakaźne, ognisk zbiorowych zatruć pokarmowych. 

W zakresie bezpieczeństwa pożarowego: 

W 2008 roku jednostki Powiatowej Straży Pożarnej interweniowały przy 756 zdarzeniach, w porównaniu do 
analogicznego roku 2007 (712 zdarzeń) stanowi wzrost o 6,1%. Jednak w ogólnej liczbie zdarzeń pożary 324 
stanowiły 42,86%) natomiast liczba miejscowych zagrożeń 410, wzrosła w porównaniu z rokiem 2007 o 
2,5%. 

Głównymi przyczynami wzrostu miejscowych zagrożeń były okoliczności związane z zagrożeniami pocho-
dzącymi z niekorzystnego wpływu warunków atmosferycznych na warunki drogowe, co w konsekwencji 
powodowało wiele wypadków komunikacyjnych. 

Oprócz pożarów i miejscowych zagrożeń było 22 alarmy fałszywe, z czego 18 w dobrej wierze. Najwięcej 
pożarów odnotowano na obszarach leśnych i uprawach-183.We wszystkich działaniach udział brało 1104 
zastępów straży oraz 4706 ratowników. 

Najwięcej zdarzeń zanotowano na terenie gminy Kozienice-364, w tym 137 pożarów, 216 miejscowych za-
grożeń, 11 alarmów fałszywych. 

Straty ogólne szacuje się na kwotę 3 min 828 tyś. zł. natomiast wartość uratowanego mienia 19 mln 832 
tyś. zł. Ogółem w zdarzeniach zostało 35 osób poszkodowanych, 23 rannych i 12 śmiertelnych. 

W zakresie nadzoru budowlanego: 

1. Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego w zakresie zgodności realizacji 
inwestycji z zatwierdzonym projektem i pozwoleniem na budowę. 

2. Prowadzenie postępowań dotyczących samowoli budowlanych i obiektów budowlanych stwarzających 
zagrożenia bezpieczeństwa. 

3. Sprawdzanie stanu technicznego oraz dokumentów obiektów budowlanych będących w użytkowaniu. 

4. Załatwianie wniosków i interwencji oraz spraw w zakresie należących do właściwości nadzoru budowla-
nego. 

5. Udział w postępowaniach dotyczących katastrof budowlanych. 

W zakresie inwestycji drogowych: 



1. Remont dróg powiatowych - 4623m 

2. Przebudowa dróg powiatowych - 5102m 

3. Odbudowa dróg powiatowych - 1130m 

4. Modernizacja dróg powiatowych - 500m 

5. Budowa chodników 1941m 
 

Przewodniczący Zarządu Powiatu: 
Starosta: 

mgr Janusz Stąpór 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


