
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZADKU

POWIATU ROPCZYCKO – SĘDZISZOWSKIEGO ZA 2008 R.

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Ropczycko – Sędziszowskim, 
działa na podstawie ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(t.j.  Dz. U.  z 2001 r.,  nr  142, poz. 1592 z późn. zm).  Komisja posiada specjalny 
charakter i została utworzona na szczeblu powiatu Zarządzeniem Nr 1/2007 Starosty 
Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego z dnia 4 stycznia 2007 r., w celu realizacji 
zadań Starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami i instytucjami 
oraz  zadań  określonych  w  ustawach  w  zakresie  bezpieczeństwa  obywateli  i 
porządku publicznego. 

Komisja jest  organem opiniodawczo – doradczym Starosty,  w skład której  
w okresie sprawozdawczym wchodzili:
1. Józef  Rojek -  Przewodniczący  Komisji  –  Starosta  Powiatu  Ropczycko  – 

Sędziszowskiego,
2. Jerzy Niedzielski – Radny Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego,
3. Stanisław Wozowicz - Radny Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego,
4. Zdzisław Goś – Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach,
5. Zofia Mudryk – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
6. Jan  Paśko –  Dowódca  Jednostki  Ratowniczo-Gaśniczej  Komendy 

Powiatowej PSP w Ropczycach,
7. Krzysztof  Szeliga –  I  Zastępca  Komendanta  Powiatowego  Policji  

w Ropczycach,
8. Bogdan Żuczek – Komendant Komisariatu Policji w Sędziszowie Młp.

Na wniosek Komendanta Powiatowego Policji w Ropczycach z dnia 07 marca 
2008  r.  Starosta  Powiatu  Zarządzeniem  Nr  9/2008  dokonał  zmian  osobowych  
w Komisji. Odwołał panów Waldemara Buraka oraz Pawła Potworę, których zastąpili 
panowie Krzysztof Szeliga i Bogdan Żuczek.

Komisja realizowała zadania zgodnie z Planem pracy Komisji Bezpieczeństwa 

i Porządku na 2008 r. 
Na  posiedzeniu  w  dniu  11  marca  2008  r.  zatwierdziła  sprawozdanie  

z działalności Komisji za 2007 r., zaopiniowała pozytywnie projekt budżetu powiatu 
na 2008 r.,  w dziale „bezpieczeństwo publiczne i  ochrona przeciwpożarowa” oraz 
przyjęła  program  działania  Komisji  na  2008  r.  Na  wniosek  Dyrektora  ZOZ  
w  Ropczycach  Starosta  Powiatu  wystąpił  do  Marszałka  Województwa 
Podkarpackiego  o  pomoc  finansową  przy  zakupie  nowej  karetki  ratownictwa 
medycznego dla Pogotowia Ratunkowego w Ropczycach. 

Na posiedzeniu w dniu 5 września 2008 r. Komisja dokonała oceny zagrożeń 
porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu, na podstawie 
sprawozdań  przedstawionych  przez  Komendę  Powiatową  Policji  oraz  Komendę 
Powiatową PSP w Ropczycach. 
Komisja dokonała również oceny realizacji  projektu „Bądź bezpieczny na drodze”. 
Zadanie finansowane było z następujących środków:
- dotacja celowa z budżetu państwa 48 tys. zł,
- dofinansowanie z WORD 10 tys. zł,



- środki poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego z powiatu ropczycko – 
sędziszowskiego 42  tys.  zł,  w  tym  7  tys.  zł  powiat
                                                                           ropczycko-sędziszowski. 
Programem było objętych blisko 6 tys. uczniów szkół podstawowych, około 3,3 tys. 
uczniów gimnazjów oraz około 3,7 tys. uczniów szkół ponadgimnazjalnych. 

W  roku  sprawozdawczym  złożono  wniosek  na  2009  r.,  który  przeszedł 
pozytywną weryfikację na szczeblu wojewódzkim.

Na  posiedzeniu  w  dniu  27  listopada  2008  r.  Komisja  dokonała  oceny 
przygotowań do „Akcji Zima 2008/2009 r.” Informacje na temat przygotowań do Akcji 
złożyły:  Pani  T.  Litak  –  Dyrektor  Wydziału  Dróg  w  Starostwie  Powiatowym,  
Pani Z. Mudryk – Dyrektor PCPR w Ropczycach oraz Pani A. Pokrywka – Powiatowy 
Inspektor Nadzoru Budowlanego. Komisja Porządku i  Bezpieczeństwa pozytywnie 
oceniła przygotowania. Z. Goś zawnioskował o powołanie na jego miejsce w Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku Pani M. Litwa - obecnej Dyrektor ZOZ w Ropczycach.

Komenda  Powiatowa  Policji  w  Ropczycach  w  obszarze  bezpieczeństwa  
i porządku publicznego realizowała następujące zadania:
-  poprawa  efektywności  w  zwalczaniu  przestępczości  pospolitej,  a  zwłaszcza 
kradzieży, kradzieży z włamaniem, pobić i bójek,
- poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
- ograniczenie przestępczości i patologii wśród młodzieży, 
- poprawa efektywności i jakości działań policjantów i pracowników Policji,
-  intensyfikacja  działań  wykrywczych  w  zakresie  zwalczania  przestępczości 
gospodarczej naruszającej interesy Skarbu Państwa. 

W 2008 r. wszczęto 926 postępowań przygotowawczych, to jest o 37 więcej 
niż w 2007 r. 

W  pionie  bezpieczeństwa  w  ruchu  drogowym  odnotowano  ogółem  111 
wypadków – spadek w stosunku do roku 2007 o 3. W zaistniałych zdarzeniach 3 
osoby poniosło śmierć na miejscu, natomiast 1 osoba w skutek obrażeń ciała zmarła 
w  ciągu  30  dni  w  szpitalu.  Jest  to  znaczny  spadek  ilości  ofiar  śmiertelnych  
w stosunku do 2007 r., kiedy zginęło 18 osób. 

W 2008 r. policjanci KPP Ropczyce brali udział w 18 zabezpieczeniach imprez 
sportowych  –  meczy  piłkarskich  w  Ropczycach  i  Sędziszowie  Młp.  W  sumie  
w zadaniach tych uczestniczyło 255 policjantów i 36 pojazdów służbowych.

Na  terenie  powiatu  znajduje  się  nowo  oddany  zalew  w  miejscowości 
Kamionka. W okresie letnim przyciąga on ludność okolicznych miejscowości powiatu 
dębickiego,  mieleckiego,  kolbuszowskiego  i  ropczycko-sędziszowskiego.  W  dni 
wolne od pracy odpoczywało tam nawet 5-6 tys. osób. Na terenie zalewu w 2008 r. 
utworzono sezonowy posterunek Policji.

Do zagrożeń w obszarze działania Komendy Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej należy zaliczyć:
- zagrożenia wynikające z powstawania pożarów,
- zagrożenia powstałe w wyniku powodzi,
- zagrożenia wynikające ze strony toksycznych środków przemysłowych,
- zagrożenia wynikające z transportu substancji niebezpiecznych,
-  zagrożenia  wynikające  z  lokalizacji  na  terenie  powiatu  sieci  gazowej  nisko-  
i wysokociśnieniowej,
- zagrożenia stwarzane przez linie energetyczne,
- zagrożenia spowodowane czynnikami atmosferycznymi oraz siłami natury.

W  2008  r.  jednostki  taktyczne  straży  pożarnej  wzywane  były  554  razy  
do zdarzeń związanych z likwidacją zagrożeń. W stosunku do roku poprzedniego 



zanotowano wzrost miejscowych zagrożeń w porównaniu z rokiem 2007 oraz spadek 
ilości pożarów. 

W rozbiciu na kategorie zagrożenia to:
2007 r.             2008 r.  

Pożary 141 96
Miejscowe zagrożenia 375 442
Alarmy fałszywe 15 16
Razem 531 554

Działania kontrolno – rozpoznawcze ukierunkowane były na odbiory i kontrolę 
budynków użyteczności publicznej, a w szczególności na budynki w których mogą 
przebywać znaczne ilości ludzi oraz kontrole w zakładach produkcyjnych, w których 
ze względu na specyfikę produkcji mają znaczne obciążenia ogniowe oraz występują 
zagrożenia wybuchem.

Przewodniczący 
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

mgr Józef Rojek


