
Sprawozdanie 

z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 

w Lubaczowie za 2008 rok 

 
Powiatowa Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w Lubaczowie zwana dalej „Komisją” pracowała zgodnie z 

planem pracy przyjętym na posiedzeniu w dniu 16 stycznia 2008 r. 

Na posiedzeniu w tym dniu Komisji przyjęła również sprawozdanie z pracy za 2007 rok oraz zatwierdziła 

wydatki ujęte w budżecie na bezpieczeństwo publiczne na 2008 r. Dużą część posiedzenia poświęcono omówieniu 

„Arkusza kierunkowych informacji o pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego” celem przygotowania 

sprawozdania z działalności do MSWiA. Z treści arkusza wynikały też sugestie dotyczące struktury Komisji i trybu jej 

pracy, stąd też Komisja przyjęła ustalenia odnośnie: powołania dwóch zespołów zadaniowych w składzie Komisji, 

opracowania nowego regulaminu pracy Komisji, zaproszenia do współpracy z Komisją w Zespole ds. bezpieczeństwa 

publicznego przedstawiciela Komendanta Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej oraz przedstawiciela Związku 

Gmin Ziemi Lubaczowskiej do współpracy z Zespołem ds. zwalczania patologii społecznych. 

Ponadto wobec pojawienia się nowych zagrożeń wynikających miedzy innymi z budowy przejścia granicznego 

w Budomierzu, Euro 2012, oraz wzrastającego ruchu przygranicznego ustalono konieczność opracowania nowego 

programu zapobiegania przestępczości, określenia jego czasu funkcjonowania i sposobu rozliczenia z jego realizacji, a 

ponadto ujęcia w nim niektórych zadań wynikających z rządowego programu „Razem Bezpieczniej”, celem wdrożenia 

ich tym sposobem do obligatoryjnej realizacji na terenie powiatu. 

Zarządzeniem nr 12/08 Starosty Lubaczowskiego dnia 15 lutego 2008 r. powołana została Komisja składająca 

się z dwóch zespołów zadaniowych, do których oddelegowani zostali przedstawiciel Komendanta Bieszczadzkiego 

Oddziału Straży Granicznej por. SG Tadeusz Maj oraz Pan Wiesław Kapel Wójt Gminy Lubaczów reprezentujący 

Związek Gmin Ziemi Lubaczowskiej. 

W dniu 19 lutego 2008 r. odbyły się posiedzenia Komisji w Zespołach zadaniowych, na których przyjęto 

projekt regulaminu pracy Komisji, omówiono zadania zespołów oraz wytypowano osoby do zespołu redakcyjnego 

przygotowującego nowy projekt powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa 

obywateli i porządku publicznego. 

Kolejne posiedzenie Komisji odbyło się w dniu 15 września, 2008 r., które poświęcone było ocenie 

bezpieczeństwa i porządku na terenie powiatu lubaczowskiego. Informacje złożyli Państwowy Powiatowy Inspektor 

Sanitarny, w zakresie bezpieczeństwa sanitarnego, który pozytywnie ocenił sytuację, zwrócił uwagę na problem 

zachowania strefy ochronnej ujęcia wody dla m. Lubaczowa. Komisja przyjęła wniosek o wystąpieniu w tej sprawie 

do Burmistrza m. Lubaczowa. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lubaczowie omówił sytuację w zakresie 

bezpieczeństwa weterynaryjnego, nie stwierdził zagrożeń. 

W drugiej części posiedzenia członkowie Komisji zapoznali się z projektem „Powiatowego programu 

zapobiegania przestępczości…” składającego się z 3 bloków tematycznych obejmujących całokształt spraw 

wynikających z rozpoznanych zagrożeń. Projekt został przyjęty i rekomendowany Radzie Powiatu do przyjęcia w 

formie uchwały Rady Powiatu. Ustalono też sposób oceny funkcjonowania programu przez jednostki samorządowe na 

terenie powiatu i termin dokonywania jego oceny. (Program został przyjęty Uchwałą Rady Powiatu Nr XVI/146/2008 

z dnia 24.09.2008 r. i wdrożony na terenie powiatu). 

W trakcie posiedzenia poruszona została sprawa bezpieczeństwa pieszych, w tym młodzieży szkolnej, na 

przebudowywanej ulicy Kościuszki w Lubaczowie oraz sprzedaży alkoholu młodzieży szkolnej. 

W związku z upływem kadencji, Starosta Lubaczowski swoim zarządzeniem Nr 33/08 z 25 września 2008 r. 

powołał Komisję na następną 3- letnią kadencję, w skład, której powołani zostali: nowy przedstawiciel prokuratora 

okręgowego Pani prok. Maria Potoczna oraz Pani Małgorzata Jachyra-Mazepa. 

W dniu 17 listopada 2008 r. odbyło się kolejne posiedzenie Komisji z udziałem wójtów i burmistrzów z terenu 

powiatu lubaczowskiego, prezesów spółdzielni i dyrektorów szkół poświęcone w pierwszej części promowaniu i 

stosowaniu rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo przestrzeni publicznych. W posiedzeniu uczestniczył 

przedstawiciel Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie. 

Uczestnicy wzięli udział w pokazie audiowizualnym na ten temat. W części drugiej posiedzenia omówiony 

został stan przygotowań do okresu zimowego i zagrożeń z nim związanych. Przedstawiciele służb drogowych złożyli 

informację o stanie przygotowań, środkach i zgromadzonych materiałach do usuwania zagrożeń na drogach. 

Zadania wynikające z planu pracy komisji na 2008 r. zostały w większości zrealizowane. 
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