
  

SPRAWOZDANIE NR 1/2020 

STAROSTY SEJNEŃSKIEGO 

z dnia 20 stycznia 2020 r. 

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2019 rok 

Zgodnie z art. 38b ust. 3 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz. U. z 2019 r., 

poz. 511 z późn. zm.) Starosta Sejneński składa sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa 

i Porządku. 

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku została powołana 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. 

Do zadań Komisji należy: 

1. ocena zagrożeń porządku publicznego bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu. 

2. opiniowanie pracy Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży, a także jednostek 

organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa 

obywateli. 

3. przygotowanie projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego 

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 

publicznego i bezpieczeństwa obywateli. 

5. opiniowanie projektu budżetu i projektów aktów prawa miejscowego w zakresie zadań związanych 

z porządkiem publicznym i bezpieczeństwem obywateli. 

6. opiniowanie innych zleconych przez starostę zagadnień związanych z ww. problematyką. 

Skład Komisji Bezpieczeństwa i Porządku powołanej Zarządzeniem Nr 32/2017 Starosty Sejneńskiego 

z dnia 29 grudnia 2017 r. był aktualizowany w 2018 r. i 2019 r. w związku ze zmianami kadrowymi oraz 

organizacyjnymi. Komisja funkcjonowała w składzie: 

- Przewodniczący Komisji: Starosta Sejneński 

- dwóch Radnych Powiatu Sejneńskiego 

- dwóch przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w Sejnach 

- Wójt Gminy Sejny 

- Wójt Gminy Puńsk 

- Wójt Gminy Krasnopol. 
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W pracach Komisji z głosem doradczym uczestniczyli także: Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Sejnach, przedstawiciel Placówki Straży Granicznej w Sejnach, Powiatowy Inspektor Nadzoru 

Budowlanego w Sejnach, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sejnach. Do uczestnictwa w pracach Komisji 

został też wskazany przez Prokuratora Okręgowego Prokurator Rejonowy w Sejnach. W posiedzeniach komisji 

oprócz podstawowego składu uczestniczyli również w zależności od realizowanej tematyki przedstawiciele 

powiatowych jednostek organizacyjnych, służb, inspekcji i straży. 

Komisja realizowała zadania zawarte w „Powiatowym programie zapobiegania przestępczości oraz porządku 

publicznego i bezpieczeństwa obywateli na lata 2018-2020”, którego głównym celem jest poprawa stanu 

porządku i poczucia bezpieczeństwa mieszkańców powiatu sejneńskiego. Do realizacji programu przystąpiły 

następujące podmioty: Komenda Powiatowa Policji w Sejnach, Komenda Powiatowa Państwowej Straży 

Pożarnej w Sejnach, Placówka Straży Granicznej w Sejnach, Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna 

w Sejnach, Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sejnach, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 

w Sejnach, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach, Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach, Powiatowy 

Zarząd Dróg w Sejnach, Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Sejnach, Zespół Szkół Centrum 

Kształcenia Rolniczego w Sejnach, Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sejnach, Liceum Ogólnokształcącego 

z Litewskim Językiem Nauczania w Puńsku, Ośrodek Kultury w Sejnach, Prokuratura Rejonowa w Sejnach, 

Nadleśnictwo Pomorze, Nadleśnictwo Głęboki Bród, Gminne oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Sejnach Sp. z o.o., Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sejnach. 

Współpraca w ramach w/w programów prowadzi do wymiernych korzyści pozwalających na zapewnienie 

mieszkańcom powiatu bezpieczeństwa i przeciwdziałaniu wszelkiego rodzaju patologii. Program ma charakter 

ramowy, a zarazem otwarty i dynamiczny, co oznacza, że może być ciągle aktualizowany i dostosowywany  

do aktualnej sytuacji i warunków.  

Informacja w sprawie osiągniętych efektów w 2019 roku z realizacji „Powiatowego programu zapobiegania 

przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na lata 2018-2020” przez podmioty, 

które aktywnie włączyły się w realizację w/w programu udostępniona jest do wglądu w Wydziale 

Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Sejnach (I piętro, pokój nr 12). 

W okresie sprawozdawczym Komisja odbyła 3 posiedzenia w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sejnach, 

na których omawiane były zagadnienia związane z realizacją działań podejmowanych na rzecz poprawy 

bezpieczeństwa mieszkańców i porządku publicznego na terenie powiatu sejneńskiego oraz analizowano 

aktualne zagrożenia w tym zakresie. 

Podczas pierwszego posiedzenia, które odbyło się 15 stycznia Komisja wypełniła swój ustawowy obowiązek 

polegający na przyjęciu sprawozdania z działalności Komisji za 2018 r. Ponadto kierownicy powiatowych 

jednostek organizacyjnych oraz inspekcji przedstawili informację za rok 2018 z działalności w zakresie: 

nadzoru budowlanego, pomocy społecznej, organizacji systemu pieczy zastępczej, promocji zatrudnienia, 

łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i stanu sanitarno  

– epidemiologicznego. 

Na drugim spotkaniu w dniu 18 kwietnia 2019 r. Komisja omówiła stan bezpieczeństwa i porządku oraz stan 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego w powiecie sejneńskim w I kwartale 2019 r. Ponadto Kierownik 

Powiatowego Zarządu Dróg przedstawił informację z działalności za 2018 rok. 

Na trzecim posiedzeniu w dniu 02 grudnia. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu na 2020 r. 

w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu sejneńskiego. Omówiony 

został stan bezpieczeństwa i porządku oraz stan bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie powiatu 

sejneńskiego w miesiącach kwiecień – listopad 2019 r. Komisja omówiła również temat przygotowania  

do zimowego utrzymania dróg na sezon zimowy 2019/2020 oraz przyjęła plan pracy na 2020 r. 

Analiza i ocena stanu bezpieczeństwa i porządku oraz działania służb, inspekcji i straży w 2019 r., była 

stałym zadaniem Komisji w ramach planowanych posiedzeń mając na względzie zapewnienie i podjęcie 

skutecznych działań gwarantujących bezpieczeństwo i porządek publiczny. Realizując ustawowe zadania, 

w zakresie opiniowania pracy służb, inspekcji i straży, Komisja podczas przeprowadzonych posiedzeń  

na bieżąco była informowana o zagrożeniach, zdarzeniach i prowadzonych działaniach przez Policję, 

Państwową Straż Pożarną, oraz pozostałe instytucje i podmioty realizujące zadania na rzecz zapewnienia 

bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu. 
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Podsumowując, stan bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie sejneńskim utrzymuje się  

na dobrym poziomie. W omawianym okresie nie odnotowano zdarzeń drastycznych, odbiegających od norm, 

które w znacznym stopniu naruszyłyby bezpieczeństwo publiczne mieszkańców powiatu. 

Właściwa współpraca i skoordynowane działania wszystkich instytucji, służb, jednostek, inspekcji i straży 

niewątpliwie przyczyniły się do wymiernych efektów w zakresie poprawy bezpieczeństwa mieszkańców 

powiatu sejneńskiego. 

Niezmiennie priorytetem dla Komisji była i jest jak najlepsza współpraca z samorządami i instytucjami dla 

wspólnego dobra i bezpieczeństwa zarówno mieszkańców powiatu sejneńskiego, jak i osób przebywających  

na jego terenie czasowo. 

Starosta Sejneński 

Maciej Tomasz Plesiewicz 
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