
 

 

SPRAWOZDANIE Nr SO.5511.1.2012 

STAROSTY GARWOLIŃSKIEGO 

z dnia 16 lutego 2012 r. 

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego za rok 2011. 

Sprawozdanie jest realizacją postanowienia art. 38b ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie 

powiatowym oraz wytycznych Wojewody Mazowieckiego z dnia 3 stycznia 2011r. do działalności w dziedzi-

nie bezpieczeństwa i porządku publicznego w 2011 roku. 

W roku sprawozdawczym Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego odbyła trzy robocze posiedze-

nia, na których zajmowała się sprawami należącymi do jej kompetencji.  

W roku sprawozdawczym Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego odbyła trzy Jedno z posiedzeń 

Komisji zostało poświęcone m.in. obronie przed likwidacją posterunków Policji w powiecie garwolińskim.  

Na posiedzeniu, poza członkami Komisji, obecni byli: Mazowiecki Komendant Policji, Komendant Powiatowy 

Policji, Wójtowie i Burmistrzowie z terenu powiatu garwolińskiego, Poseł na Sejm RP, radni powiatowi oraz 

lokalne media. Włączenie tego tematu do programu posiedzenia Komisji było podyktowane planowanymi 

zmianami w strukturach Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie, których skutkiem miała być, m.in. likwi-

dacja posterunków w Sobolewie, Trojanowie, Miastkowie Kościelnym i Parysowie. Przedstawiciele instytucji  

i samorządów, których bezpośrednio miała dotknąć reorganizacja Policji miały możliwość wyrażenia swoich 

stanowisk, oraz podzielenia się argumentami ważnymi z ich punktu widzenia.  

W roku sprawozdawczym Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego pod przewodnictwem Starosty 

Garwolińskiego zajęła się opracowaniem „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony 

bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego Powiatu Garwolińskiego na lata 2011-2015”. Poprzedni 

program przestał funkcjonować z końcem 2010 roku, wobec czego, wraz z początkiem roku 2011, Komisja 

podjęła prace mające na celu wypracowanie założeń oraz opracowanie treści nowego programu, który w koń-

cowym etapie został przedstawiony Radzie Powiatu Garwolińskiego celem uchwalenia. Przeprowadzona przez 

Komisję wnikliwa analiza zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku w powiecie garwolińskim pozwoliła  

na określenie działań, jakie powinny być podjęte w celu ograniczenia negatywnych zachowań wpływających  

na bezpieczeństwo mieszkańców powiatu. Działania te, przypisane poszczególnym obszarom tematycznym, 

zostały ujęte w „Programie”, który jest zbiorem cząstkowych programów operacyjnych, oddzielnych dla każ-

dego rodzaju zagrożeń bądź grup zagrożeń, wymagających kompleksowego przeciwdziałania. Są nimi progra-

my operacyjne dotyczące:  

1) przestępczości kryminalnej,  

2) narkomanii i handlu środkami odurzającymi,  

3) chuligaństwa, w tym zagrożeniom podróżnych w środkach komunikacji masowej (PKS, PKP) oraz na tra-

sach komunikacyjnych,  

4) subkultur młodzieżowych,  

5) alkoholizmu,  

6) bezpieczeństwa w szkole oraz podczas letniego i zimowego wypoczynku uczniów.  
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WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
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DZIENNIK URZĘDOWY



„Powiatowy program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku pu-

blicznego Powiatu Garwolińskiego na lata 2011-2015” został uchwalony przez Radę Powiatu Garwolińskiego 

Uchwałą Nr XVI/78/2011 z dnia 30 listopada 2011 r. i jest realizowany jest przez instytucje odpowiedzialne  

za bezpieczeństwo oraz podmioty realizujące statutowe zadania w zakresie przeciwdziałania negatywnym za-

chowaniom.  

Jednym z zadań, realizowanym Komisję było monitorowanie szeroko rozumianego bezpieczeństwa w pla-

cówkach zimowego i letniego wypoczynku, działających na terenie powiatu garwolińskiego. W realizacji tego 

zadania Komisja posiłkowała się działalnością Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Garwoli-

nie w zakresie przestrzegania warunków sanitarnych przez organizatorów wypoczynku oraz działalnością Ko-

mendanta Powiatowego Policji w Garwolinie w zakresie związanym z zapewnieniem bezpieczeństwa w czasie 

zimowego i letniego wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie powiatu garwolińskiego w ramach akcji „Bez-

pieczne Ferie” i „Bezpieczne Wakacje”.  

Poza wymienionymi wyżej sprawami, Komisja zajmowała się bieżącymi kwestiami dotyczącymi realizacji 

zadań Starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań  

w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.  

Niniejsze sprawozdanie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

Starosta: 

Marek Chciałowski 
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