
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 

KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU 

POWIATU LEŻAJSKIEGO za rok 2008 

 

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Leżajskiego została utworzona 

zarządzeniem nr 17/2003 Starosty Leżajskiego z dnia 12 maja 2003 roku. 

Zadania i kompetencje Komisji określone są w art. 38a ust. 2 ustawy z dnia 5 

czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.  z 2001 r. nr 142,  poz. 1592 z 

póź. zm.). 

Jej członkami są przedstawiciele różnych instytucji naszego powiatu tj. Policji, 

Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, Rady Powiatu, Samorządu Gminnego 

i Starostwa Powiatowego, które bezpośrednio zajmują się problematyką zapobiegania 

i zwalczania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. 

W pracach Komisji biorą ponadto udział jako eksperci z głosem doradczym, 

przedstawiciele powiatowych służb, inspekcji i straży oraz Prokuratury Rejonowej. 

Komisja obraduje na swoich posiedzeniach, które odbywają się zgodnie z rocznym 

planem pracy. Posiedzeniom Komisji przewodniczy Starosta Leżajski lub z jego 

upoważnienia Wicestarosta. 

Na swoich posiedzeniach zajmuje się m.in.: 

- analizowaniem informacji powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek 

organizacyjnych powiatu o zagrożeniach, na podstawie których dokonuje oceny 

stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu; 

- opiniowaniem projektów budżetu powiatu w zakresie wydatków na 

bezpieczeństwo publiczne, ochronę przeciwpożarową i usuwanie skutków klęsk 

żywiołowych; 

- opiniowaniem realizacji powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz 

ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego pn. „Bezpieczny 

Powiat”; 

- wypracowaniem stosownych zaleceń i propozycji rozwiązań dla poszczególnych 

powiatowych jednostek organizacyjnych. 

Na przestrzeni 2008 roku, Komisja na swoich posiedzeniach zajmowała się 

następującymi zagadnieniami: 

1. Wysłuchała i pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z działalności Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Leżajskiego za rok 2007, przedstawione przez 

Starostę Leżajskiego. Komisja z zadowoleniem przyjęła informację o wydatkowaniu 

przez Starostwo środków dla Straży i Policji na zakup sprzętu technicznego oraz na 

„służbę ponadnormatywną” dla zwiększenia bezpieczeństwa w terenie. Na podstawie 

zebranych informacji oraz dokonywanych na przestrzeni roku ocen i analiz, Komisja 

stwierdziła, że stan porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców na terenie 

powiatu jest zadowalający, aczkolwiek w dalszym ciągu należy dążyć do poprawy tego 

stanu poprzez działania zapobiegawcze i dodatkowe nakłady finansowe na doposażenie 

sprzętowe służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne. 

2. Zapoznała się z projektem budżetu powiatu leżajskiego na rok 2008 w zakresie 

wydatków na bezpieczeństwo publiczne, zarządzanie kryzysowe w tym ochronę 



przeciwpożarową i przeciwpowodziową, przedstawionym przez Starostę. Komisja 

sugerowała, aby monitorować potrzeby oraz wydatki z tym związane i dostosowywać 

je do aktualnych wciąż rosnących potrzeb. Projekt budżetu został pozytywnie 

zaopiniowany przez Komisję. 

3. Wysłuchała informacji przedstawicieli samorządów miejskich i gminnych z terenu 

powiatu o wysokości środków finansowych ujętych w budżetach miast i gmin na rok 

2008, przeznaczonych na bezpieczeństwo publiczne w zakresie zadań własnych 

(działalność Ochotniczych Straży Pożarnych, Straży Miejskiej i Gminnych Zespołów 

Zarządzania Kryzysowego). Komisja pozytywnie oceniła politykę samorządów w tym 

zakresie. 

4. Dokonała oceny możliwości organizacyjnych w prowadzeniu akcji ratowniczych 

przez Szpitalny Oddział Ratunkowy SP ZOZ przy większej ilości poszkodowanych. Po 

wysłuchaniu informacji przedstawionej przez Ordynatora SOR-u, Komisja stwierdziła, że 

możliwości SOR-u w prowadzeniu akcji są ograniczone z powodu niewystarczającej 

ilości zespołów wyjazdowych. 

5. Wysłuchała informacji dotyczącej aktualnego stanu bezpieczeństwa ruchu na 

drogach publicznych powiatu leżajskiego oraz przeprowadzanych przez Policję 

cyklicznych akcjach profilaktycznych, mających na celu kontrolę m. in. stanu 

technicznego pojazdów mechanicznych oraz trzeźwości kierujących pojazdami. Komisja 

po analizie informacji oceniła stan bezpieczeństwa na drogach jako zadowalający, 

niemniej zgłosiła wniosek aby Policja zwróciła większą uwagę na zagrożenie ze strony 

motocyklistów jeżdżących z dużą prędkością. 

6. Dokonała oceny stanu zabezpieczenia imprez sportowych przez kluby piłkarskie 

działające na terenie powiatu po wysłuchaniu informacji przedstawionych zarówno przez 

przedstawicieli tych klubów jak też przez Policję. Przedstawiciel Policji wskazał na 

pozytywne efekty zastosowania monitoringu na obiektach sportowych i w miejscach 

publicznych oraz zgłosił wniosek, aby wśród ochroniarzy była również kobieta do 

przeszukiwania kibiców – kobiet, które często wnoszą na stadiony niedozwolone 

artykuły. Komisja stwierdziła, że obecny stan zabezpieczenia imprez sportowych jest 

zadowalający, niemniej należy w dalszym ciągu pracować nad ich poprawą. 

7. Zapoznała się z podjętymi działaniami profilaktycznymi przez realizatorów 

powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa 

obywateli i porządku publicznego pn. „Bezpieczny Powiat” i po ich analizie pozytywnie 

zaopiniowała realizację programu przez powiatowe służby, inspekcje i straże, powiatowe 

i gminne jednostki oświatowo wychowawcze, starostwo powiatowe oraz urzędy miast i 

gmin. wg tzw. bloków problemowych. 

8. Zapoznała się z prowadzonymi przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną 

działaniami  wychowawczymi i profilaktycznymi z dziećmi i młodzieżą. Na uwagę 

zasługuje zaangażowanie każdorazowo kilkuset uczestników w różnego rodzaju 

konkursach plastycznych oraz teatrzykach profilaktycznych o tematyce współczesnych 

zagrożeń oraz patologii społecznych. Komisja pozytywnie podsumowała podejmowane 

działania zalecając dalsze ich poszerzanie. 

9. Wysłuchała informacji przedstawicieli powiatowych placówek oświatowo – 

wychowawczych o patologiach wśród młodzieży i związanych z nimi zagrożeniami 

występującymi w tych placówkach oraz prowadzonych sukcesywnie działaniach 

zapobiegawczych. W związku ze wzrostem (w skali całego kraju) negatywnego zjawiska 

alkoholizmu i narkomani wśród młodzieży, Komisja podkreśliła ważną rolę jaką odgrywa 



współpraca szkół z Policją i rodzicami w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, 

ponadto pozytywnie oceniła całokształt działań poszczególnych placówek w kierunku 

zmniejszenia skali tych zagrożeń. 

10. Zapoznała się z aktualnym stanem zagrożenia zjawiskami noszącymi znamiona 

klęski  żywiołowej na obszarze powiatu leżajskiego oraz podejmowanymi w ramach  

Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego działaniami przygotowawczymi do 

natychmiastowego reagowania w sytuacjach nadzwyczajnych przez jednostki 

ratownicze. Komisja pozytywnie oceniła przygotowanie do akcji służb ratowniczych, 

sugerując równocześnie aby utrzymywać tendencje zwiększania wydatków na 

bezpieczeństwo i wyposażenie jednostek w sprzęt ratowniczy. 

11. Dokonała oceny stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie 

powiatu po wysłuchaniu stosownych informacji z działalności powiatowych służb, 

inspekcji i straży, przedstawionych przez ich szefów. Komisja pozytywnie oceniła 

działania tych jednostek w roku 2008 w powyższym zakresie, doceniając ich codzienny 

trud i wysiłek w wykonywaniu odpowiedzialnej i niebezpiecznej pracy dla ratowania 

zdrowia i życia mieszkańców oraz zapewnienia ładu i porządku. 

12. Przyjęła do realizacji przedstawiony przez Starostę plan pracy Komisji na rok 

2009, wnosząc stosowne propozycje zagadnień oraz problematyki, którymi winna zająć 

się Komisja na przestrzeni nadchodzącego roku, stosownie do swoich zadań i 

kompetencji ustawowych. 
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