
 

 

SPRAWOZDANIE 

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Nisku za rok 2008 

 
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w Nisku została powołana Zarządzeniem Nr 4 Starosty Niżańskiego z dnia 

8 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia składu osobowego i trybu pracy Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i 

Porządku w Nisku, w skład której powołanych zostało 9 osób, zgodnie z art. 38a ust. 5 i 6 ustawy z dnia 5 czerwca 

1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2001 r Nr.. 142, poz.1592 z późn. zm.) 

Obecnie w skład Komisji wchodzą; 

1.   Przewodniczący Władysław Pracoń- Starosta Niżański 

2.   Radni delegowani przez Radę Powiatu- Antoni Kapuściński, Robert Bednarz 

3.  Osoby powołane przez Starostę Niżańskiego- Julian Ozimek, Waldemar Grochowski, 

Zbigniew Walczak 

4.  Przedstawiciele delegowani przez Komendanta Powiatowego Policji- Tomasz 

Oleksak, Stanisław Martyna 

5.  Przedstawiciel wskazany przez Prokuratora Okręgowego- Bogusława Marciniak 

W pracach Komisji uczestniczyli; 

1. Ryszard Sieńko – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Nisku 

2. Maria Budkowska – Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Nisku 

3. Bolesław Dul – Przedstawiciel Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nisku 

4. Dariusz Harasim – Przedstawiciel Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Nisku 

5. Józef Małek – Starostwo Powiatowe w Nisku ( obsługa kancelaryjna) 

Do zadań Komisji należy w szczególności; 

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. Opiniowanie projektów i 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. 

4. Opiniowanie projektu budżetu powiatu w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie 

powiatu. 

W roku 2008 Komisja Bezpieczeństwa i Porządku odbyła cztery posiedzenia podczas których dokonano oceny 

działalności organów i instytucji odpowiedzialnych za ochronę bezpieczeństwa i porządku publicznego, wypracowano 

odpowiednie wnioski oraz podejmowano inicjatywy służące poprawie bezpieczeństwa i porządku. 

W szczególności Komisja zajmowała się następującymi sprawami. 

1. Na posiedzeniu w dniu 20 marca 2008r Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku – Starosta 

Niżański przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji za 2007 rok, oraz przedłożył plan pracy Komisji na 2008 rok.  

W sprawach bieżących, omawiano bezpieczeństwo na drogach, a w szczególności organizację ruchu 

drogowego w mieście Nisku, jak i na drogach dojazdowych do Niska. 

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko przedstawił kilka wariantów budowy obwodnicy dla miasta Niska, które 

zostały przedłożone do konsultacji społecznej. 

Przedstawiciel GDDKiA Oddział Rzeszów przedstawił koncepcję remontu drogi powiatowej Nr 77 na odcinku 

Stalowa Wola – Nisko ( Rondo) z uwzględnieniem budowy drogi rowerowej i wprowadzeniu innych rozwiązań 

technicznych, które pozwolą wyeliminować uciążliwości w ruchu ulicznym i radykalnie poprawić bezpieczeństwo jej 

uczestników. 

2. Kolejne posiedzenie Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku odbyło się w dniu 30.05.2008r, na 



którym zapoznano się z działalnością Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nisku za okres 5 miesięcy 

2008 r. Podsumowania dokonał Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w którym poinformował, iż nastąpił spadek 

zdarzeń, w tym pożarów o 50% w stosunku do analogicznego okresu roku 2007 poprawił się stan dróg, stan 

wyposażenia OSP w gminach powiatu niżańskiego, pozyskano środki na inwestycje w tym na rozbudowę Ośrodka 

Szkoleniowego PSP. 

Kolejnym punktem posiedzenia było zapoznanie się z stanem bezpieczeństwa na terenie powiatu 

przedstawionego przez Komendanta Policji w Nisku. W swoim wystąpieniu wskazał na braki kadrowe i wyposażenie 

(przestarzałe samochody, dodatkowo muszą zabezpieczać imprezy masowe) w Policji, wskazał że współpraca KP 

PSP, IDT., PZU, Strażami Leśnymi, Wojskiem układa się dobrze. W analizowanym okresie stwierdzono mniej 

wypadków drogowych z skutkiem śmiertelnym, zwiększyła się ilość kolizji drogowych (o 5% w stosunku do 

analogicznego okresu roku 2007), zwiększyła się ilość nietrzeźwych kierujących. Dobre skutki w poprawie 

bezpieczeństwa odnoszą zakupione wideoradary, które skutecznie działają na przekraczających prędkość. 

Odnotowano wzrost ilości drobnych przestępstw (włamania, kradzieże), występują duże problemy z agresywną 

młodzieżą. W dalszej kolejności członkowie komisji zapoznali się z postępem prac przy modernizacji drogi Nr 77 na 

odcinku Stalowa Wola – Nisko(Rondo). 

Informacji tych udzielił przedstawiciel GDDKiA, który wskazał że zdanie to podzielono na trzy etapy; 

1 etap od granic Stalowej Woli do ul. 1000 Lecia w Nisku 

2 etap od ul.1000 Lecia do RCEZ w Nisku 

3 etap od RCEZ do Ronda 

Zakończenie prac remontowych planowane jest na 30 listopada 2008 r. 

3. Kolejne posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku odbyło się 15.09.2008 r.  

Na posiedzeniu głos zabierali kolejno Komendant Powiatowy Policji oraz Komendant Powiatowy Państwowej 

Straży Pożarnej w Nisku oraz przedstawiciele PIP.  

W swych wystąpieniach przedstawiciele Straży i Policji wskazali na spadek zdarzeń w stosunku do roku 

ubiegłego (mniej wypadków drogowych, pożarów), brak większych kłopotów z nieletnimi dyrektorzy szkół nie 

zgłaszają incydentów, nie rejestrowane są przypadki poza szkołą, plagą  są akty niszczenia znaków drogowych przez 

młodzież wracającą z dyskotek, oraz banalne zgłoszenia (awantury domowe). Poprawę tej sytuacji należy przypisać 

zwiększeniem zatrudnienia w niżańskiej Policji.  

Inspektorzy Pracy w swym wystąpieniu przedstawili stan bezpieczeństwa w gospodarstwach rolnych. 

Wypadki do których dochodzi w rolnictwie nie są rejestrowane, spowodowane są często słabą kondycją 

finansową gospodarstwa i związaną z tym eksploatacją starzejącego się, a czasem i wręcz przestarzałego parku 

maszynowego.  

Niewłaściwy stan techniczny eksploatowanych maszyn i urządzeń oraz nieprzestrzeganie podstawowych zasad 

bezpieczeństwa, lekceważenia zagrożeń, przemęczenia podczas występujących spiętrzeń prac polowych prowadzi 

często do tragicznych zdarzeń i wypadków przy pracy rolniczej nie tylko rolników ale i innych osób pomagających im 

w pracach (dzieci). Pomimo że zatrudnienie w rolnictwie spada to, liczba wypadków śmiertelnych i ciężkich pozostaje 

w tym sektorze wysoka zwłaszcza wśród osób starszych i dzieci. PIP prowadzi działania doradcze oraz edukacyjno- 

promocyjne, mające na celu zwrócenie wagi na bezpieczne zasady pracy w rolnictwie. W ubiegłym roku Inspektorzy 

PIP przeprowadzili 232 wykłady dla ponad 8 tysięcy uczniów, wygłosili prelekcje propagujące zasady bezpiecznej 

pracy w rolnictwie dla blisko 47 tysięcy osób, PIP zorganizowała  354 olimpiady i konkursy z zakresu bhp w 

rolnictwie. 

4. W dniu 02.12.2008r odbyło się ostatnie w roku sprawozdawczym posiedzenie Komisji. 

Po przedstawieniu porządku posiedzenia przez Starostę Niżańskiego, głos zabrała Skarbnik Powiatu, która 

przedstawiła do zaopiniowania projekt budżetu na 2009r, projekt został zaopiniowany pozytywnie. 

Ocenę bezpieczeństwa na terenie powiatu za 10 miesięcy przedstawili kolejno Komendant Powiatowy Policji w 

Nisku, Komendant Powiatowy PSP, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, Powiatowy Inspektor Sanitarny, 

Powiatowy Lekarz Weterynarii . 

Z analizy wypowiedzi poszczególnych przedstawicieli wynika że stan bezpieczeństwa w tym roku jest lepszy 

od poprzedniego z tendencją spadkową, na ten wynik miały wpływ takie czynniki jak; wyposażenie szkół i innych 

obiektów w monitoring, zwiększenie obsady w Policji, wzrost wykrywalności  przestępstw, wprowadzenie służb 

ponadnormatywnych, szeroko zakrojona akcja prewencyjna  Policji i PSP, instalacja 2 masztów radarowych. 

Przedstawiciel Państwowego Inspektora Sanitarnego w Nisku wskazał na problem z wodą pitną na terenie 

gminy Nisko, jej jakości i ilości, w razie sytuacji kryzysowych brak awaryjnych dostaw zgodnie z wymogami 

sanitarnymi (dotyczy to dostawy wody dla szpitala, szkół przedszkoli). 



Powiatowy Lekarz Weterynarii stwierdził że powiat niżański jest wolny od chorób odzwierzęcych i 

zwierzęcych, dobry efekt dał program szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie PINB podał że w tym roku było mniej 

samowoli budowlanych, nie stwierdzono katastrof budowlanych, kontrole obiektów nie wykazały większych 

problemów. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała pracę Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nisku, Komendy 

Powiatowej Policji w Nisku i innych powiatowych służb i inspekcji oraz jednostek organizacyjnych powiatu w zakresie 

porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.  

 

STAROSTA 

 

Władysław Pracoń 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


