
  

SPRAWOZDANIE 

STAROSTY BIELSKIEGO 

z dnia 24 stycznia 2019 r. 

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego za 2018 rok 

Na podstawie art. 38a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. 

poz. 950 ze zm.) w celu realizacji zadań Starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, 

inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa 

obywateli została utworzona Komisja Bezpieczeństwa i Porządku dla Powiatu Bielskiego. W jej skład 

wchodzą: 

- Sławomir Jerzy Snarski – Starosta Bielski jako Przewodniczący Komisji, 

- Piotr Bożko – Wicestarosta Bielski, 

- Ryszard Anusiewicz - Sekretarz Powiatu, 

- Adam Miron Łęczycki - Przewodniczący Rady Powiatu, 

- Jan Bartoszuk - Emerytowany Komendant Państwowej Straży Pożarnej 

- Leszek Krawiec - Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego, 

- Rafał Kotowicz - Naczelnik Wydziału Prewencji, 

- Adam Naumczuk - Prokurator Rejonowy w Bielsku Podlaskim, 

- Jan Opaliński - Kierownik Referatu ds. Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. 

W 2018 roku Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego obradowała w dniu 23 października 

2018 roku. Na Posiedzenie KBiPP zostały zaproszone następujące osoby : 

- Pan insp. Maciej Wesołowski - Komendant Powiatowy Policji w Bielsku Podlaskim, 

- Pan st. bryg. Waldemar Kudrewicz- Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku 

Podlaskim, 

- Pan Dawid Piotrowski- Ratownik Medyczny koordynujący pracę Zakładu Pomocy Doraźnej w Bielsku 

Podlaskim 

Tematami posiedzenia KBiPP były: 

- Ocena skuteczności działań powiatowych służb porządkowych i ratowniczych nakierowanych na 

zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu bielskiego w okresie jesienno-zimowym, 

- Ocena stanu bezpieczeństwa pożarowego w powiecie bielskim w mijającym 2018 roku. 

Po przywitaniu uczestników przez Starostę Bielskiego głos zabrał  pierwszy referent - Pan insp. Maciej 

Wesołowski - Komendant Powiatowy Policji w Bielsku Podlaskim. Przedstawił on ocenę skuteczności działań 

Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim, nakierowanych na zapewnienie bezpieczeństwa 

mieszkańcom powiatu bielskiego w okresie jesienno-zimowym. 
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Komenda Powiatowa Policji w Bielsku Podlaskim realizuje różnego rodzaju działania porządkowo 

ratownicze nakierowane na zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu bielskiego  w okresie jesienno - 

zimowym i jest to między innymi: 

1. Działania ,,Nie bądźmy obojętni" 

Ujawnianie i patrolowanie: 

- miejsc przebywania osób zagrożonych zamarznięciem-bezdomni, osoby pod wpływem 

alkoholu, osoby nieporadne z uwagi na wiek, niepełnosprawność, ubóstwo, osoby samotne, 

starsze, niezaradne życiowo. 

Wzmożone działania interwencyjne i informacyjne wobec w/w osób: 

- zawiadamianie innych służb (pogotowia ratunkowego, straży pożarnej, administracji budynku, umieszczanie 

w Izbie Wytrzeźwień/PdOZ do wytrzeźwienia), 

- informowanie o formach pomocy, a przede wszystkim o działającej WCZK bezpłatnej infolinii 

800444989 pod numerem której można uzyskać informacje o miejscach z ciepłym posiłkiem, noclegiem 

i odzieżą, 

- informowanie placówek pomocowych o osobach nieporadnych z uwagi na wiek, niepełnosprawność, 

ubóstwo, 

- nawiązanie współpracy z Miejskimi i Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej oraz Spółdzielniami 

Mieszkaniowymi w celu pozyskania aktualnych wykazów osób z grupy tzw. „podwyższonego ryzyka", 

- rozpowszechnianie informacji (ulotki, broszury, apele) w przedmiotowym obszarze, 

- opracowanie apelu dotyczącego zminimalizowania zagrożeń charakteryzujących okres zimowy, mającego na 

uwadze osoby z grupy podwyższonego ryzyka, który zostanie odczytany podczas niedzielnych mszy przez 

miejscowych duszpasterzy, 

- przygotowanie i upowszechnianie informacji w lokalnych mediach (prasa, radio, TV, Internet) nt: zagrożenia 

zamarznięciami i zagrożeń pożarowych, lokalnych placówek pomocowych, pożądanych reakcji społecznych, 

2. Dziecko na drodze. 

Zimowe zabawy dzieci łączą się z użytkowaniem dróg. Jazda na sankach może okazać się bardzo 

niebezpieczna np. zjeżdżaniem dzieci na sankach, wprost pod nadjeżdżające pojazdy, dopinanie sanek do 

samochodów itp. 

3. Obrzucanie pojazdów zamarzniętymi śnieżkami 

Rzucanie „śnieżkami" pokrytymi lodem w szyby jadących samochodów może doprowadzić do zagrożenia 

bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Jeżeli kierowca, w wyniku uderzenia śnieżką w pojazd straciłby nad nim 

panowanie i doprowadził do wypadku, zdarzenie wyczerpałoby ustawowe znamiona przestępstwa, którego 

kwalifikacja uzależniona byłaby od skutku(odpowiada również osoba nieletnia). 

(wykroczenie przewidziane w art. 76 kodeksu wykroczeń) 

4. Wiszące sople lodowe 

Jeżeli zauważymy sople, które ze względu na swój ciężar, kształt lub miejsce występowania stanowią realne 

zarażenie bezpieczeństwa, powinniśmy zwrócić się do zarządcy budynku który jest ustawowo zobowiązany do 

ich usunięcia. 

W przypadku, gdy nie będziemy w stanie ustalić zarządcy obiektu bądź nasza interwencja 

okaże się bezskuteczna o problemie tym, należy niezwłocznie powiadomić Policję która 

podejmie odpowiednie kroki celem usunięcia sopli i zastosowania wobec sprawcy środków 

represji za naruszenie art. 10 ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach. 

W przypadku nawisów, których usunięcie jest utrudnione, straż miejska zabezpieczy 

zagrożone miejsce od osób postronnych do chwili przyjazdu straży pożarnej. Jeśli w wyniku 

zaniedbań zarządcy budynku, spadające sople spowodują powstanie szkody majątkowej bądź uszkodzenie 

ciała, osoby poszkodowane mogą ubiegać się o odszkodowanie art. 415 kodeksu cywilnego. 
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5. Feryjne pogotowie bezpieczeństwa 

- ujawnianie miejsc zabaw dzieci i młodzieży, które ze względu na swój charakter (np. zamarznięte zbiorniki 

wodne, itp.) mogą stwarzać zagrożenie dla życia i zdrowia, 

- ujawnianie miejsc gromadzenia się młodzieży, pod kątem zagrożenia przestępczością i demoralizacją 

(pustostany, kafejki internetowe), 

- kontrolowanie ujawnionych miejsc oraz reagowanie w sytuacjach ryzykownych zachowań dzieci 

i młodzieży, stwierdzonych przypadkach niewłaściwej opieki lub pozostawienia bez opieki dzieci 

w miejscach i okolicznościach zagrażających, ich bezpieczeństwu, 

- ujawnianie i obchód miejsc - gromadzenia się małoletnich pod kątem zagrożenia 

przestępczością i demoralizacją, lub które ze względu na swój charakter mogą stwarzać zagrożenie dla życia 

i zdrowia (np. pustostany, okolice zbiorników wodnych itp.), 

- opracowywanie KZD dot. ujawnionych miejsc i występujących tam realnych zagrożeń, 

- interweniowanie w sytuacjach ryzykownych zachowań dzieci i młodzieży, stwierdzonych przypadkach 

niewłaściwej opieki lub pozostawienia bez opieki dzieci w miejscach i okolicznościach zagrażających ich 

bezpieczeństwu, 

- w okresie poprzedzającym ferie, przekazanie informacji do placówek oświatowych o 

potrzebie odpowiedniego zabezpieczenia budynków i mienia na czas przerwy w 

funkcjonowaniu placówki, 

- wzmożenie kontroli pojazdów przewożących dzieci i młodzież, ze zwróceniem szczególnej uwagi na stan 

trzeźwości kierujących, elementy obowiązkowego wyposażenia pojazdu, sposób przewożenia dzieci (foteliki 

ochronne, pasy bezpieczeństwa), 

- ujawnianie miejsc gromadzenia się małoletnich pod kątem zagrożenia przestępczością i demoralizacją, lub 

które ze względu na swój charakter mogą stwarzać zagrożenie dla życia i zdrowia (itp. pustostany, okolice 

zbiorników wodnych, place budowy, place/miejsca zabaw zlokalizowane w pobliżu dróg publicznych itp.), 

- ustalenie form (zorganizowanych oraz nieodpłatnych) wypoczynku zimowego na podległym 

terenie. 

Następnie głos zabrał Pan Dawid Piotrowski - Ratownik Medyczny koordynujący pracę Zakładu Pomocy 

Doraźnej w Bielsku Podlaskim. Przedstawił członkom Komisji przygotowanie Zakładu Pomocy Doraźnej do 

okresu jesienno - zimowego w 2018 roku. 

ZPD w Bielsku Podlaskim posiada: 

Karetkę specjalistyczną (S) „B 0115”, Karetkę podstawową (P) „B 0118”, Karetkę transportową (T) po za 

systemem pn. – pt. 8:00 – 18:00 

Podstacja Boćki: Karetkę podstawową (P) „B 0120” 

Podstacja Brańsk: Karetkę podstawową (P) „B 0122 

Od 2018 roku w Bielsku Podlaskim nie ma dyspozytorni medycznej. Zgłoszenia przyjmowane przez 

dyspozytora za pośrednictwem nr 112 (transport nr 19909) i przekazywane drogą elektroniczną do ZRM. 

Dostępne środki łączności: droga informatyczna - system SWD PRM (System Wspomagania Dowodzenia 

Państwowego Ratownictwa Medycznego) - Tablet, telefonia komórkowa, łączność radiowa. 

Przed sezonem jesienno-zimowym wszystkie ambulanse przechodzą specjalne przeglądy. Między innymi 

w ambulansach  wymienione zostaje ogumienie i płyny eksploatacyjne na zimowe. Przynajmniej dwukrotnie 

w ciągu doby wykonywane jest kontrolne uruchomienie silników. Przez okres jesienno-zimowy pojazdy są 

podłączone pod zasilanie z sieci 230V. Utrzymywana jest temperatura przedziału medycznego powyżej 20`C. 

Płyny infuzyjne znajdują się w cieplarkach. 

Następnym prelegentem był Pan st. bryg. Waldemar Kudrewicz- Komendant Powiatowy Państwowej Straży 

Pożarnej w Bielsku   Podlaskim. Przedstawił on ocenę skuteczności działań Komendy Powiatowej Państwowej 

Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim nakierowanych na zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu 

bielskiego w okresie jesienno-zimowym, oraz  ocenę stanu bezpieczeństwa pożarowego w powiecie bielskim 

w mijającym 2018 roku. 
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Na terenie powiatu bielskiego od początku bieżącego roku do 30 września doszło ogółem do 471 zdarzeń 

w tym 155 pożarów, 301 miejscowych zagrożeń (wypadki komunikacyjne, skutki związane z burzami 

i nawałnicami) oraz 15 alarmów fałszywych. 

W analogicznym okresie ubiegłego 2017 r. w powiecie bielskim odnotowano 433 zdarzenia w tym 

101 pożarów, 320 miejscowych zagrożeń i 12 alarmów fałszywych. 

W 2018 r. w porównaniu do roku ubiegłego liczba zdarzeń zwiększyła się o 38, w tym liczba pożarów 

zwiększyła się o 54 natomiast liczba miejscowych zagrożeń zmniejszyła się o 19. 

W okresie od 1 stycznia do 30 września bieżącego roku w ramach działań prewencyjnych przeprowadzono 

50 kontroli - w tym 2 kontrole w obiektach zamieszkania zbiorowego, 25 kontroli w obiektach użyteczności 

publicznej, 17 kontroli w obiektach produkcyjnych i magazynowych, 4 kontrole w lasach, 1 kontrole 

w gospodarstwach rolnych oraz 1 kontrole w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. Ogółem skontrolowano 

54 obiekty, podczas przeprowadzonych kontroli stwierdzono 48 nieprawidłowości. 

Największe i najtrudniejsze zdarzenia, które miały miejsce na terenie powiatu: 

W dniu 5 marca 2018 r. w Zakładzie Mięsnym NETTER w Bielsku Podlaskim doszło do rozszczelnienia 

zewnętrznego zbiornika, w którym znajdował się amoniak. W tym czasie w budynkach zakładu nie przebywali 

pracownicy. W wyniku zdarzenia nikt nie odniósł obrażeń. 

18 kwietnia 2018 r. doszło do pożaru budynków kompleksu wypoczynkowo-konferencyjnego w okolicach 

miejscowości Ploski (gm. Bielsk Podlaski). Pożarem objęty był budynek gastronomiczno-noclegowy, budynek 

konferencyjny oraz poszycia dachowe przyległych domków letniskowych. Nikt nie odniósł obrażeń, Istniało 

duże zagrożenie rozprzestrzenienia się ognia na pozostałe budynki leżące na terenie ośrodka oraz przyległy 

kompleks leśny. W działaniach gaśniczych brały udział: 3 samochody operacyjne oraz 16 samochodów 

ratowniczo-gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatów 

białostockiego i bielskiego - łącznie 95 strażaków. 

15 czerwca 2018 r. doszło do pożaru dwóch budynków produkcyjno-magazynowych zakładu produkującego 

znicze w Brańsku. Straty powstałe w wyniku pożaru oszacowano wstępnie na 1 min zł. Przed spaleniem 

uratowano wyposażenie hali produkcyjnej, skład lakierów oraz sąsiednią halę magazynową, w której 

składowano około 800 palet zniczy. W akcji gaśniczej w sumie brało udział 9 zastępów Państwowej 

i Ochotniczej Straży Pożarnej. 

W dniu 19 września 2018 roku do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Bielsku 

Podlaskim wpłynęło zgłoszenie o wybuchu gazu propan-butan w niezamieszkałym budynku jednorodzinnym 

w miejscowości Orzechowicze. Po przybyciu pierwszych zastępów Straży Pożarnej stwierdzono, iż budynek 

uległ częściowemu zawaleniu. Po przeszukaniu pomieszczeń stwierdzono brak osób poszkodowanych. 

W dniu 29 września 2018 r. na drodze krajowej nr 19 w pobliżu miejscowości Boćki doszło do zderzenia 

samochodu osobowego z łosiem a następnie z drzewem znajdującym się w przydrożnym rowie. W wyniku 

zderzenia śmierć na miejscu poniosła osoba kierująca tym pojazdem oraz zwierzę. 

Wzrost ilości zdarzeń w grupie pożarów spowodowany był głównie w sezonie grzewczym przez pożary 

sadzy w kominie (26 razy) oraz w sezonie letnim przez falę upałów i suszy (55 razy). 

Podsumowując dotychczasową, tegoroczną statystykę, można stwierdzić, iż największy wpływ na ilość 

zdarzeń, które występowały w bieżącym roku na terenie powiatu miały czynniki zewnętrzne tzn. pogodowe. 

Odnosząc się do skuteczności działań powiatowych służb porządkowych i ratowniczych nakierowanych na 

zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu w okresie jesienno-zimowym są prowadzone przez 

Państwową Straż Pożarną coroczne kampanie społeczne na temat czadu. Poprzez spotkania z mieszkańcami 

i młodzieżą szkolną, w trakcie spotkań omawiane są podstawowe zasady bezpieczeństwa oraz zachowanie się 

w przypadku pożaru. Ponadto propagowane są broszury zawierające informacje dot. zagrożeń jakie stwarza 

czad i tlenek węgla oraz sposoby przeciwdziałania. W ubiegłym okresie jesienno-zimowym nie odnotowano 

przypadku ofiar zatrucia się tlenkiem węgla. 

Głównym założeniem jest aby czas dotarcia do zdarzenia od chwili zgłoszenia do podmiotu ratowniczego 

wynosił 15 minut. W 68 przypadkach na 471 zdarzeń czas dotarcia wynosił powyżej 15 minut, były to 

zdarzenia przeważnie związane z usuwaniem konarów drzew oraz gniazd owadów. 
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Reasumując, członkowie Komisji pozytywnie ocenili działania służb ratowniczych i porządkowych powiatu, 

podejmowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa  mieszkańcom powiatu w okresie jesienno zimowym. Za 

zadowalający uznano również stan bezpieczeństwa pożarowego powiatu bielskiego. 

Starosta Bielski 

Sławomir Jerzy Snarski 
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