
SPRAWOZDANIE  
STAROSTY STARACHOWICKIEGO  

 
z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2008 

 
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Starachowickim, zgodnie z Zarządzeniem Nr 24/2008 

Starosty Starachowickiego z dnia 20 marca 2008r., w sprawie ustalenia składu Komisji Bezpieczeństwa i 
Porządku w Powiecie Starachowickim, obradowała w następującym składzie:  
1. Andrzej Matynia 

- Starosta Starachowicki - Przewodniczący Komisji  
2. Wanda Balcerzak-Judasz  

- Przedstawiciel Gminy Starachowice - Wiceprzewodnicząca Komisji  
3. Waldemar Wrona  

- Radny Rady Powiatu - Sekretarz Komisji  
4. Ryszard Grudziecki  

- Przedstawiciel Gminy Pawłów - Członek Komisji  
5. Krystyna Król  

- Radna Rady Powiatu - Członek Komisji  
6. Krzysztof Malczyk 

- przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach - Członek Komisji  
7. Tadeusz Murzyn  

- powołany przez Starostę Starachowickiego - Członek Komisji  
8. Tomasz Chojecki  

- przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach  - Członek Komisji  
 
Zgodnie Regulaminem Pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, Komisja obradowała na czterech po-
siedzeniach, które odbyły się w dniach 26 marca 2008r., 23 czerwca 2008r., 29 września 2008r. i 18 grud-
nia 2008r.  
 
Na Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przedkładano:  
1) Sprawozdania półroczne z realizacji „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Po-

rządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2006-2010”. Sprawozdania przedkładali 
przedstawiciele: Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach, StraŜy Miejskiej w Starachowicach, 
Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Starachowicach, Powiatowego Inspektora Nad-
zoru Budowlanego, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Starachowicach, Powia-
towego Lekarza Weterynarii w Starachowicach, Zarządu Dróg Powiatowych, samorządów lokalnych i 
organizacji pozarządowych. 

2) Informacje na temat stanu bezpieczeństwa w powiecie starachowickim.  
3) Informacje przedstawiciela Starosty Starachowickiego w Wojewódzkim Zespole ds. realizacji rządo-

wego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej”. 
4) Sprawozdania kwartalne z realizacji projektu „Bezpieczni na drogach” finansowanego ze środków 

rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej”.  
Na podstawie sprawozdań przedłoŜonych przez przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w Stara-
chowicach, StraŜy Miejskiej w Starachowicach, Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w 
Starachowicach, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Państwowego Powiatowego Inspekto-
ra Sanitarnego w Starachowicach, Powiatowego Lekarza Weterynarii w Starachowicach, Komisja Bez-
pieczeństwa i Porządku dokonała pozytywnej oceny powiatowych słuŜb, inspekcji i straŜy w zakresie za-
dań realizowanych na rzecz poprawy bezpieczeństwa.  
Komisja przyjęła informację Skarbnika Powiatu, dotyczącą projektu budŜetu powiatu w zakresie 
zwierzchnictwa nad powiatowymi słuŜbami, inspekcjami i straŜami oraz zadań określonych w ustawach, 
w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. 
 
Na posiedzeniach Komisji Bezpieczeństwa i Porządku składano wnioski w następujących sprawach:  
a) Zastawiania słuŜbom ratowniczym dróg dojazdowych do posesji wielorodzinnych. 

Na wniosek Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, doszło do dwóch spotkań 
(03.07.2008r. i 09.07.2008r.),w których wzięli udział przedstawiciele:  
- Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Starachowicach, 
- Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach, 
- StraŜy Miejskiej w Starachowicach,  
- Urzędu Miejskiego w Starachowicach, 



- Starachowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej,  
- Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej „Wanacja”  
- Wspólnot Mieszkaniowych 
- Starostwa Powiatowego w Starachowicach. 
Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej StraŜy PoŜarnej w Starachowicach - Maciej Kowal-
czyk omówił problem, zastawiania słuŜbom ratowniczym dróg dojazdowych do posesji wielorodzin-
nych. Przedstawiciele spółdzielni mieszkaniowej stwierdzili, Ŝe ustawianie gazonów czy słupków na 
drogach dojazdowych, odbywa się na wniosek spółdzielców, którzy poprzez ustawianie barier na 
drogach osiedlowych wymuszają na kierujących ograniczenie prędkości. Pierwszy Zastępca Komen-
danta Powiatowego Policji w Starachowicach - Grzegorz Makuch poinformował Ŝe ustawa Prawo o 
ruchu drogowym blokuje moŜliwość interwencji Policji na drogach osiedlowych. 

W podsumowaniu stwierdzono, Ŝe aby rozwiązać problem naleŜy podjąć wielotorowe działania 
polegające na:  
1. kreowaniu świadomości społecznej (szeroka akcja informacyjna mająca na celu uświadomienie 

mieszkańcom miasta zagroŜeń wynikających z zastawiania dróg dojazdowych do posesji wielo-
rodzinnych oraz ustawiania gazonów i słupków), 

2. tworzeniu stref zamieszkania i ich prawidłowym oznakowaniu oraz nadaniu niektórym drogom 
osiedlowym kategorii drogi publicznej, 

3. doprowadzeniu do powstania wystarczającej ilości parkingów w dogodnych miejscach dla 
mieszkańców miasta.  

b) Zapewnienia wystarczającej ilości ratowników na kąpieliskach miejskich. 
Zgodnie z zapisem w protokole z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w dniu 24 

czerwca 2008r. do Prezydenta Miasta Starachowice zostało wystosowane pismo Znak: ZK.5120-11/08, 
w sprawie sprawdzenia stanu przygotowania, do sezonu letniego kąpielisk administrowanych przez 
Miejskie Centrum Rekreacji i Wypoczynku w Starachowicach oraz zapewnienie obecności ratowni-
ków na Kąpielisku „LUBIANKA”. Przewodniczący Komisji, zwrócił się równieŜ z prośbą o rozwaŜenie 
moŜliwości wystawienia patroli StraŜy Miejskiej w okolicy zbiorników wodnych w celu zapewnienia 
właściwego korzystania z terenu kąpieliska. W dniu 4 lipca 2008r. do Starostwa Powiatowego w Sta-
rachowicach wpłynęło pismo od Prezydenta Miasta Starachowice Znak: SM5231 - 80/08 z dnia 27 
czerwca 2008r. z którego wynika, Ŝe w sezonie letnim patrolowanie kąpielisk jest priorytetowym za-
daniem i w związku z tym na okres wakacji wyznaczono dodatkowe słuŜby na kąpieliskach miejskich 
w soboty i niedziele w godz. 9.00-17.00.  

c) Utworzenia izby wytrzeźwień na terenie powiatu starachowickiego. 
Na pisemny wniosek Komendanta Powiatowego Policji w Starachowicach, Starosta Starachowicki, 
przystąpił do koordynacji działań, zmierzających do utworzenia izby wytrzeźwień na terenie powiatu 
starachowickiego. W przedmiotowej sprawie odbyło się 7 spotkań (28 sierpnia 2007r., 06.09.2008r., 
13.09.2007r., 22.11.2007r, 18.12.2007r., 09.07.2008r.) 
Po opracowaniu wstępnego projektu budowy izby wytrzeźwień Starosta zaproponował, Ŝeby Rady 
Gmin rozwaŜyły moŜliwość uczestniczenia w budowie izby wytrzeźwień, przy załoŜeniu, Ŝe koszt in-
westycji będzie wynosił ok. 2 mln złotych, a koszt utrzymania 1 mln złotych. Samorządy Gmin nie wy-
raziły jednak dalszego zainteresowania przedmiotową sprawą. W związku z powyŜszym, w pierw-
szym kwartale 2008r. Starosta Starachowicki i Prezydent Miasta Starachowice, podęli działania mają-
ce na celu włączenie do partycypacji w kosztach budowy izby wytrzeźwień, Starosty SkarŜyskiego i 
Prezydenta Miasta SkarŜyska Kamiennej. Niestety rozmowy w tej sprawie, z powodów obiektywnych, 
nie doprowadziły do osiągnięcia porozumienia. Wobec powyŜszego naleŜy stwierdzić, Ŝe w chwili 
obecnej nie ma realnej moŜliwości utworzenia izby wytrzeźwień w Powiecie Starachowickim.  

d) Druku ulotki pt. „Czy pies musi gryźć?” 
Po posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w dniu 23 czerwca 2008r. do Przewodniczącego 
Komisji wpłynął wniosek Komendant Powiatowego Policji w Starachowicach, sprawie sfinansowania 
druku ulotki profilaktycznej pod tytułem „Czy pies musi gryźć”. Na posiedzeniu Zarządu Powiatu w 
dniu 24 czerwca 2008r. podjęto decyzję o przeznaczeniu na wydrukowanie ulotki kwoty 500 zł.  

e) Modernizacji miasteczka ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 9 w Starachowicach.  
Na wniosek Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Starachowicki z dnia 
29 września 2008r. w przedmiotowej sprawie odbyły się cztery spotkania (03.11.2008r., 17.11.2008r., 
09.12.2008r., 16.12.2008r.) z udziałem przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Starachowicach, 
Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach, Urzędu Miejskiego w Starachowicach, Zarządu Dróg 
Powiatowych w Starachowicach, Gmin Powiatu Starachowickiego oraz Stowarzyszenia Bezpieczny 
Powiat Starachowicki. W spotkaniach uczestniczył równieŜ Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 w Sta-
rachowicach. Spotkaniom przewodniczył Starosta Starachowicki - Andrzej Matynia. Z kosztorysu in-
westorskiego sporządzonego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Starachowicach wynika, Ŝe wartość 



kosztorysowa modernizacji miasteczka ruchu drogowego to kwota 78058,33 zł. Udział finansowy w 
modernizacji miasteczka zadeklarowały następujące podmioty:  
- Urząd Miejski w Starachowicach - 50 000,00 
- Urząd Miasta i Gminy Wąchock - 5 000,00 
- Urząd Gminy w Pawłowie - 5 000,00 
- Urząd Gminy w Brodach - 5 000,00 
- Urząd Gminy w Mircu - 3 000,00 
- Starostwo Powiatowe w Starachowicach - 15 442,00 (wykonanie robót na powyŜszą kwotę)  
Deklaracje finansowe samorządów gminnych, są uzaleŜnione od opinii Rad Gmin. Z ww. deklaracji 
wynika, Ŝe zgromadzono wystarczają kwotę na modernizację miasteczka ruchu drogowego. PoniewaŜ 
teren, na którym znajduje się miasteczko stanowi własność Miasta Starachowice ustalono, Ŝe przygo-
towaniem porozumień z podmiotami które zadeklarowały udział finansowy w projekcie, zajmie się 
Urząd Miejski w Starachowicach. Porozumienia te zostaną podpisane po uchwaleniu budŜetów na 
rok 2009. Starosta uznał, Ŝe rola Starosty jako koordynatora ww. zadania jest juŜ zakończona.  

W podsumowaniu naleŜy stwierdzić, Ŝe Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Stara-
chowickim, realizowała wszystkie zadania wymienione w art. 38 a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o 
samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) oraz podejmowała działania, 
mające na celu poprawę bezpieczeństwa w powiecie starachowickim.  

 
Przewodniczący Komisji  
Bezpieczeństwa i Porządku: A. Matynia  

 


