
SPRAWOZDANIE 

Starosty Kolbuszowskiego 

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku  

w 2008 roku 
 

I. Wstęp  

Na podstawie ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 nr 142, poz. 1592 

ze zmianami) Starosta Kolbuszowski powołał na obszarze powiatu Komisję Bezpieczeństwa i Porządku.  

Komisja została powołana w celu realizacji zadań w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, 

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

obywateli.  

II. Zadania Komisji  

Do zadań Komisji należą:  

1. Ocena zagrożeń porządku publicznego i 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 straży 

oraz jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i 

bezpieczeństwa obywateli,  

5. Opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego i innych dokumentów w sprawach związanych z 

wykonywaniem zadań, o których mowa w pkt. 1, 2 i 4,  

6. Opiniowanie zleconych przez Starostę, innych niż wymienione w pkt. 2 i pkt. 4-5 zagadnień dotyczących 

porządku publicznego i bezpieczeństwa  

obywateli.  

III. Skład Komisji  

W skład Komisji wchodzą:  

Przewodniczący  

Józef Kardyś - Starosta Kolbuszowski, Członkowie:  

Osoby delegowane przez Radę Powiatu:  

1) Stefan Orzech - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu,  

2) Jan Wiącek - Radny Rady Powiatu;  

Osoby delegowane przez Komendanta Powiatowego Policji w Kolbuszowej:  

1) Zbigniew Bazan - Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego,  

2) Ewa Sęczkowska - Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu  

Drogowego;  

Osoby powołane przez Starostę Kolbuszowskiego:  

1) Jerzy Wilk - Wójt Gminy Majdan Królewski,  

2) Maria Wesołowska - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy,  

3) Katarzyna Chudzik - Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie;  

Prokurator delegowany przez Prokuratora Rejonowego w Kolbuszowej: Jerzy Tokarz - Prokurator;  

Ponadto w posiedzeniach Komisji uczestniczył z głosem doradczym Komendant Powiatowy Państwowej Straży 

Pożarnej w Kolbuszowej.  

IV. Działalność Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2008 r.  



Działalność Komisji Bezpieczeństwa oparta była na rocznym planie działania Komisji.  

Podczas spotkań Komisji została poruszona sprawa stanu bezpieczeństwa sanitarno - epidemiologicznego 

powiatu. Powiatowy Inspektor Sanitarny Pan Henryk Bałamut przedstawiając ocenę zwrócił uwagę na stan sanitarny 

basenów i kąpielisk oraz jakości wody. Przed sezonem pobrano do badania próbki wody z zalewu Wilcza Wola. 

Przeprowadzone badania wykazały nieprzydatność wody do kąpieli - stwierdzono obecność bakterii z rodzaju 

Salmonella. Po przeprowadzeniu powtórnych badań nie stwierdzono obecności bakterii.  

Powiatowy Lekarz Weterynarii przedstawiając  ocenę  zagrożenia epizootycznego zwrócił uwagę na problem 

zbierania i usuwania potrąconych oraz padłych zwierząt domowych i leśnych na drogach. Pan doktor Józef Futyma 

sugeruje Wójtom Gmin zawarcie umowy z podmiotami specjalistycznymi, których zadaniem byłoby zbieranie padłej 

zwierzyny oraz przekazywanie jej do zakładów utylizacji.  

Pani Podinspektor Ewa Sęczkowska przedstawiła informacje dotyczącą organizacji form zbiorowego 

wypoczynku dzieci i młodzieży. Według danych Komendy Powiatowej Policji w okresie wakacyjnym zorganizowano: 

Ośrodek Oazowy w Porębach Dymarskich, Zespół Placówek Oświatowych w Mazurach, Ośrodek Wypoczynku i 

Rekreacji w Cmolasie. Dziesięć obozów - biwaków 3 dniowych na terenie Huty Przedborskiej oraz obozy sportowe na 

terenie Stadionu Miejskiego w Kolbuszowej. Podinspektor Ewa Sęczkowska zwróciła się do Pana Starosty 

Kolbuszowskiego o sfinansowanie nagród dla uczestników konkursu plastycznego "Bezpieczne wakacje" wśród dzieci 

i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych który odbył się we wrześniu br. Starosta Kolbuszowski wyraził 

zgodę na zabezpieczenie środków finansowych na nagrody dla uczestników w/w konkursu plastycznego tj. 500 zł.  

W drugiej części spotkania przedstawiono nową wersję planu reagowania kryzysowego. Szczególną uwagę 

zwrócono na opracowane procedury reagowania kryzysowego oraz standardowe procedury operacyjne. Istotną 

zmianą w nowej wersji planu będzie elektroniczna baza danych „Arcus 2005" w której znajdują się niezbędne dane sił 

i środków ratowniczych na terenie powiatu, które mogą być przydatne podczas prowadzenia działań ratowniczo - 

ochronnych. Ważnym elementem planu jest siatka bezpieczeństwa, która jednoznacznie określa podmioty 

odpowiedzialne za prowadzenie działań podczas wystąpienia konkretnego zdarzenia jako wiodące oraz inne instytucję, 

które wspierają działania ratownicze.  

Kierownicy Powiatowych Służb Inspekcji Straży opracowali szczegółowe procedury działania w zakresie 

swoich statutowych działań które będą stanowiły załączniki funkcjonalne do Powiatowego Planu Reagowania 

Kryzysowego.  

Powiat Kolbuszowski złożył wniosek o dofinansowanie projektu pod nazwą: „Powiat przyjazny mieszkańcom" 

w ramach rządowego programu "Razem bezpieczniej".  

Założono, że wprowadzenie projektu do realizacji znacząco przyczyni się do ograniczenia przestępczości 

pospolitej, a co za tym idzie do wzrostu poczucia bezpieczeństwa wśród społeczności powiatu. Ponadto pozwoli na 

uświadomienie mieszkańcom charakteru występujących lokalnych zagrożeń oraz metod ich przeciwdziałaniu. 

Planowano pełną współpracę z Komendą Powiatową Policji, Samorządami Gminnymi, Poradnią Psychologiczno - 

Pedagogiczną oraz lokalnymi mediami: Radiem Cmolas, Przeglądem Kolbuszowskim, Ziemią Kolbuszowską, Korso 

Kolbuszowskim. Priorytetową częścią wniosku były szkolenia i zajęcia warsztatowe dla młodzieży szkolnej szkół 

średnich, założono także, że zostanie przeprowadzony cykl szkoleń dla pracowników instytucji podmiotów 

zaangażowanych w realizację projektu w zakresie realizacji przepisów ustaw: ustawa z dnia 26.10.1982 r. o 

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 1982 Nr 35, poz. 230 z późno zm) i ustawa z 

dnia 9.11.1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996 

Nr 10, poz. 55 z późn. zm). 

 

Brak podpisu 


