
 

 

SPRAWOZDANIE 

 

z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Augustowie za 2017 r. 

Na podstawie art. 38b ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 

z 2018 r., poz. 1868 z późn. zm.) przedkładam Panu Przewodniczącemu Rady Powiatu w Augustowie 

sprawozdanie z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Augustowie za 2017 rok. 

Powiatowa Komisja Bezpieczeństwa i Porządku powołana została Zarządzeniem Starosty 

Augustowskiego Nr 5/2015 z dnia 2 marca 2015 roku. Skład osobowy komisji został zmieniony 

Zarządzeniem Nr 8/2017 z dnia 27 marca 2017 roku. 

W 2017 roku zrealizowano jedno posiedzenie nadzwyczajne oraz 4 planowe posiedzenia Powiatowej 

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Augustowie. 

W dniu 1 marca 2017 roku odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa 

i Porządku, które dotyczyło zagrożenia wysoce zjadliwą grypą ptaków (podtyp H5N8) na terenie Powiatu 

Augustowskiego. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Augustowie Marek Pirsztuk omówił zasady 

bioasekuracji oraz sposoby walki z tym niebezpiecznym wirusem poprzez: 

- trzymanie drobiu w zamkniętym pomieszczeniu, bez kontaktu z dzikim ptactwem, 

- zmianę odzieży ochronnej, obuwia, częste mycie rąk, 

- używanie właściwej i pochodzącej ze sprawdzonego źródła paszy, 

- niedopuszczenie do kontaktu z drobiem psów, kotów i gryzoni. 

Podsumowując, prosił zebranych o dokonanie przeglądu planów zarządzania kryzysowego 

w samorządach oraz sprawdzenia stanu posiadanego sprzętu i ustalenia ewentualnych miejsc wykonania 

grzebowisk padłych zwierząt. 

Ponadto na posiedzeniu Komisji omówiono organizację, zadania i planowane okresy posiedzeń 

Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, które zawarte zostały w „Planie Pracy Powiatowej 

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Augustowie na 2017 rok”. Plan został przyjęty jednogłośnie.  

W dniu 29 marca 2017 roku odbyło się planowe posiedzenie Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa 

i Porządku. 

Komendant Placówki Straży Granicznej w Augustowie ppłk SG Jarosław Oborski przedstawił 

sprawozdanie z realizacji zadań Placówki Straży Granicznej za 2016 rok. Omówił główne kwestie, 

którymi zajmowali się funkcjonariusze, w tym m. in.: 

- zwalczanie nielegalnej migracji – zorganizowanej i pojedynczej, 

- wykrywanie zorganizowanych grup przestępczych zajmujących się transgranicznym przemytem pojazdów 

pochodzących z przestępstwa, 

- wykrywanie przemytu wyrobów akcyzowych na teren Polski i przeciwdziałanie przemytowi, 

- kontrolę legalności zatrudnienia, 
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- posługiwanie się zafałszowanymi dokumentami pracy. 

Komendant Powiatowy Policji w Augustowie mł. insp. Arkadiusz Bobowicz przedstawił informację 

o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego za 2016 rok na terenie Powiatu Augustowskiego. 

Omówił kwestie dotyczące: 

- zagrożeń powodowanych przestępczością, 

- przeprowadzonych debat społecznych dotyczących bezpieczeństwa i porządku, 

- działań prowadzonych w poszukiwaniu osób zaginionych, 

- działań prewencyjnych podejmowanych w stosunku do kierowców, 

- funkcjonowania krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa. 

Komendant mł. insp. A. Bobowicz podziękował Staroście, Wójtom i Burmistrzom za przekazane 

darowizn finansowych, dzięki którym działalność Policji mogła być bardziej efektywna. 

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie st. bryg. Leszek Krzyżewski 

przedstawił sprawozdanie dotyczące bezpieczeństwa pożarowego na terenie Powiatu Augustowskiego za 

2016 rok. 

W ramach prezentacji działań ratowniczych jednostki Komendant st. bryg. L. Krzyżewski 

poinformował, że KP PSP w Augustowie w kategorii ilości interwencji zajęła 7 miejsce w Województwie 

Podlaskim. Interwencji było o 75 mniej niż w roku 2015. Na przestrzeni roku 2016 strażacy wyjeżdżali 

do zdarzeń średnio co 12,9 godz. Zdarzeń było 679, w tym 17 poza granicami Powiatu Augustowskiego 

(m.in. powiat sokólski – 8, powiat suwalski – 5). Interwencje dotyczyły w 478 przypadkach miejscowych 

zagrożeń, 178 pożarów, 23 alarmy były fałszywe. Najwięcej interwencji miało miejsce w miesiącach 

czerwiec i lipiec: 71 i 78, najmniej w lutym i listopadzie – 33. Najwięcej interwencji miało miejsce 

w Augustowie – 378, najmniej w Lipsku – 33. 

Do wypadków drogowych strażacy wyjeżdżali 113 razy (mniej o 3 niż w roku 2015), interwencji na 

akwenach wodnych było 48 (wzrost o 6 w porównaniu do roku 2015), wyjazdów do pożarów było 178  

(o 67 mniej niż w 2015 roku). Czas dojazdu podczas udziału w interwencji przedstawiał się następująco: 

- dojazd do 15 minut – 171 interwencji (96%); 

- dojazd powyżej 15 minut – 7 interwencji (4%). 

Wśród poszkodowanych było 18 ofiar śmiertelnych i 123 osoby ranne. 

Komendant st. bryg L. Krzyżewski omówił współdziałanie z OSP z terenu powiatu oraz przedstawił 

potencjał ratowniczy PSP w Augustowie. 

Wskazał następujące ważniejsze zamierzenia i przedsięwzięcia Komendy Powiatowej Państwowej 

Straży Pożarnej na 2017 rok, dotyczące: 

- organizacji Mistrzostw Polski w tenisie stołowym, 

- poprawy wyposażenia w sprzęt jednostek OSP działających w ramach KSRG, 

- uzupełnienia braków w sprzęcie, 

- wdrożenia zasad ratownictwa specjalistycznego, 

- promocji zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii Andrzej Lubomski omówił zagrożenia zakaźnymi 

chorobami zwierząt (ptasia grypa, afrykański pomór świń na terenie powiatu). Poinformował, iż obecnie 

nie ma nowych ognisk chorób, a sytuacja jest monitorowana na bieżąco. Badane są padłe ptaki, 

odstrzelone i padłe dziki, a także padła trzoda chlewna. Przedstawił informację o przeprowadzonych 

150 badaniach, których wyniki były negatywne. 

W dniu 21 czerwca 2017 roku odbyło się planowe posiedzenie Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa 

i Porządku. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie Halina Bogdan przedstawiła sprawozdanie 

z realizacji zadań w zakresie stanu sanitarno-higienicznego za 2016 rok. Sprawozdanie dotyczyło: 
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- zachorowań na choroby zakaźne, 

- zachorowań związanych z zakażeniami krwiopochodnymi, 

- zatruć pokarmowych, 

- zachorowań na gruźlicę, 

- nadzoru nad obiektami użyteczności publicznej korzystających ze zbiorowego zaopatrzenia w wodę, 

- sytuacji sanitarno-epidemiologicznej czystości wód, miejsc do kąpieli na terenie powiatu, 

- nadzoru w zakresie zakładów żywności, żywienia oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu 

z żywnością. 

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. L. Krzyżewski przedstawił ocenę stanu 

bezpieczeństwa Powiatu Augustowskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za I półrocze 2017 roku. 

Poinformował, że w stosunku do I połowy 2016 roku stan bezpieczeństwa uległ poprawie. Zanotowano 

o 57 zdarzeń mniej, m.in. o 32% jest mniej zagrożeń miejscowych, o 12% mniej pożarów. Więcej było 

fałszywych alarmów – o 25 więcej (w 2016 roku – 9). 

Omówiono stan przygotowań służb, straży i inspekcji powiatu do okresu letniego. Zreferowane zostały 

zagadnienia dotyczące: 

- organizacji imprez masowych, 

- oceny jakości wody w kąpieliskach i basenach na terenie Powiatu Augustowskiego, 

- akcji „Bezpieczne wakacje 2017”. 

W wolnych wnioskach Powiatowy Lekarz Weterynarii M. Pirsztuk poinformował Komisję o wzroście 

ilości zachorowań na ASF, znalezieniu 365 zarażonych dzików, odnotowaniu 37 ognisk występowania 

ASF. 

Powiatowy Lekarz Weterynarii M. Pirsztuk przekazał informację o ścisłej kontroli gospodarstw 

produkujących trzodę chlewną przez lekarzy weterynarii. Zwrócił uwagę na to, że drastycznie uległa 

zmniejszeniu produkcja trzody chlewnej oraz o zmianie profilu produkcji gospodarstw rolnych.  

Stan sanitarny powiatu ocenił jako dobry. 

Kolejny raz na posiedzeniu Komisji został omówiony problem wyznaczenia grzebowisk padłych 

zwierząt w gminach. Przewodniczący Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Jarosław 

Szlaszyński wystąpił z prośbą o analizę podnoszonej kwestii i podjęcie konstruktywnych decyzji w tej 

sprawie. 

Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Augustowie Teresa 

Szałwińska zapoznała Komisję z wnioskami wynikającymi ze spotkania  organizowanego w dniu  

29 maja 2017 roku. W spotkaniu wzięli udział właściciele ośrodków szkolenia kierowców, 

przedstawiciele stacji kontroli pojazdów, pracownicy Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa 

Powiatowego w Augustowie oraz Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Powiatowej Komendy Policji 

w Augustowie. 

W dniu 29 września 2017 roku odbyło się planowe posiedzenie Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa 

i Porządku. 

Przewodniczący Komisji Jarosław Szlaszyński poinformował zebranych, iż w związku z wykryciem 

ogniska afrykańskiego pomoru świń we wsi Lichosielce w gminie Lipsk, w dniu 27 września 2017 roku 

odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Powiatowy 

Lekarz Weterynarii M. Pirsztuk przedstawił sprawozdanie z podjętych działań w ramach zwalczania 

ASF. Wokół miejsca, gdzie stwierdzono ASF utworzone zostały dwa obszary: 

- obszar zapowietrzony – teren o promieniu 3 km wokół ogniska choroby, 

- obszar zagrożony – teren o promieniu 10 km od wykrytego ogniska choroby. 

Następnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny H. Bogdan omówiła ocenę stanu sanitarno-

higienicznego na terenie Powiatu Augustowskiego za okres od 1 stycznia do końca września 2017 roku. 
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Podsumowując, Inspektor Sanitarny H. Bogdan stwierdziła, że stan sanitarno-epidemiologiczny 

Powiatu Augustowskiego poprawia się i można go ocenić jako zadowalający. Jest to m.in. efekt 

organizowanych przed sezonem wakacyjnym szkoleń, w których uczestniczyli właściciele obiektów, 

gdzie organizowany był letni wypoczynek turystów. 

Kolejną kwestią poruszoną na posiedzeniu było podsumowanie na terenie Powiatu Augustowskiego 

akcji „Bezpieczne wakacje 2017”. Informacje z realizacji zainicjowanych i przeprowadzonych działań 

na terenie Powiatu zostały zreferowane przez: 

- asp. Karola Suchodolskiego – przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji, 

- ppłk. SG Jarosława Oborskiego – Komendanta Placówki Straży Granicznej, 

- st. bryg. Leszka Krzyżewskiego – Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, 

- Halinę Bogdan – Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 

W wolnych wnioskach Powiatowy Lekarz Weterynarii M. Pirsztuk poinformował Komisję o wykryciu 

na terenie Polski związku chemicznego o nazwie Fipromil w jajach pochodzących z Niemiec, Belgii 

i Holandii. Fipromil to preparat rozpylany w pomieszczeniach, gdzie przebywają kury. Przekazał 

informację o zwiększonej w związku z tym liczbie kontroli i większej ilości pobranych próbek w ramach 

dobrej współpracy inspekcji sanitarnej i weterynaryjnej. 

Burmistrz Lipska Lech Łępicki poruszył sprawę sanitarnego odstrzału dzików na terenach zagrożonych 

ASF przez koła łowieckie i Dyrekcję Biebrzańskiego Parku Narodowego. Powiatowy Lekarz Weterynarii 

M. Pirsztuk przekazał zebranym, że obowiązuje plan odstrzału dzików kół łowieckich oraz wydana 

została decyzja o jego zwiększeniu o 70 sztuk. Plany odstrzału w BPN wyznacza Dyrektor Parku. 

W dniu 11 grudnia 2017 roku odbyło się planowe posiedzenie Komisji, podczas którego omówiono 

stan przygotowań do sezonu zimowego, obejmujący plany zimowego utrzymania dróg oraz współpracę 

w organizowaniu pomocy osobom bezdomnym i potrzebującym wsparcia. 

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Augustowie Daniel Hiero przedstawił zabezpieczenie w sprzęt 

i materiały przygotowane do odśnieżania dróg powiatowych. W sprawie zabezpieczenia zimowego na 

terenie Miast i Gmin informacji udzielali poszczególni Wójtowie i Burmistrzowie lub przedstawiciele 

z samorządów. Zabezpieczenie organizacyjne w sprzęt i materiały do odśnieżania dróg jest zdaniem 

referujących dobre. 

Monika Pacuk z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie omówiła przygotowanie 

placówki do udzielania pomocy potrzebującym. Poinformowała zebranych, że przygotowana została lista 

miejsc, w których mogą zostać umieszczone osoby bezdomne. 

Jolanta Sołtys z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie poinformowała o akcji 

przeprowadzonej wśród osób potrzebujących pomocy, opisującej zagrożenia związane z wychłodzenia 

organizmu. Poinformowała zebranych, że otwarta została dla tych osób ogrzewalnia zlokalizowana 

w budynku przy ul. Osiedlowej 5. MOPS podpisał porozumienia z ośrodkami przyjmującymi osoby 

bezdomne i potrzebujące pomocy w Garbasie i w Białymstoku. 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Augustowie Antoni Dębowski omówił stan 

przygotowań do sezonu zimowego, między innymi poinformował o zaktualizowaniu listy obiektów 

wielkogabarytowych, z których dachów usuwany będzie zalegający śnieg. 

W ramach wolnych wniosków Powiatowy Lekarz Weterynarii M. Pirsztuk zapoznał Komisję 

z najnowszymi informacjami dotyczącymi afrykańskiego pomoru świń. Powiat Augustowski zaliczony 

został do II i III strefy zagrożenia ASF, w związku z tym występują ograniczenia dla rolników dotyczące 

przewozu zwierząt i każdorazowo wymagane jest wtedy świadectwo zdrowia zwierząt. Przedstawił 

Komisji do konsultacji projekt dotyczący opracowania zasad postępowania ze zwierzętami w sytuacjach 

kryzysowych. 

Powiatowa Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w Augustowie pozytywnie ocenia współpracę 

i współdziałanie poszczególnych służb, inspekcji i straży funkcjonujących na obszarze Powiatu 

Augustowskiego w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego.  
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W posiedzeniach Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku udział brali Burmistrzowie 

i Wójtowie z Powiatu Augustowskiego oraz zaproszeni goście. Wszystkie spotkania były protokołowane. 

Dokumentacja z prac Komisji przechowywana jest w Wydziale Spraw Obywatelskich Starostwa 

Powiatowego w Augustowie.  

Przewodniczący Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku  

w Augustowie 

Jarosław Szlaszyński 
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