
 

 

SPRAWOZDANIE NR 1 

STAROSTY JASIELSKIEGO 

z dnia 16 stycznia 2017 r. 

z działalności Komisji Bezpieczeństwa 

i Porządku w Jaśle za 2016 r. 

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku, zwana dalej Komisją, działa na podstawie  ustawy z dnia 5 czerwca 

1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016, poz. 814 ze zm.). Komisja posiada 

specjalny charakter i jest organem opiniodawczo – doradczym Starosty. Głównym celem jej powołania jest 

realizacja zadań Starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami 

oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. 

Zgodnie z art. 38b ust.3 wyżej wymienionej ustawy Starosta nie później niż do końca stycznia przedkłada 

Radzie Powiatu sprawozdanie z jej działalności za poprzedni rok kalendarzowy. W roku 2016 Komisja 

pracowała w następującym składzie: 

1. Przewodniczący Komisji Starosta Jasielski – Mariusz Sepioł, od 10 listopada 2016 roku Adam Pawluś 

2. Andrzej Stachurski, Marek Biernacki – członkowie Komisji delegowani przez Radę Powiatu 

Jasielskiego. 

3. Tadeusz Gorgosz, Dariusz Uliasz, Tadeusz Walczyk – członkowie Komisji powołani przez Starostę 

Jasielskiego. 

4. Andrzej Przebięda, Jerzy Duszyński – członkowie Komisji delegowani przez Komendanta Powiatowego 

Policji w Jaśle. 

5. Kazimierz Łaba – Prokurator wskazany przez Prokuratora Okręgowego.  

W pracach Komisji uczestniczyli również przedstawiciele powiatowych służb, inspekcji i straży 

wykonujący zadania w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa na terenie powiatu. Komisja 

w minionym roku odbyła pięć posiedzeń. Ponadto Starosta Jasielski, na przełomie całego roku, na bieżąco 

prowadził i omawiał sprawy związane z  bezpieczeństwem na terenie powiatu zarówno z Komendantem 

Powiatowym Policji, jak również z Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej.  Tematem 

przewodnim posiedzenia Komisji w miesiącu styczniu była ocena stanu bezpieczeństwa i porządku 

publicznego w powiecie jasielskim w roku 2015. Informację w tym zakresie przedłożył Komendant Powiatowy 

Policji w Jaśle, która uwzględniała między innymi: przestępczość kryminalna, przestępczość nieletnich, 

przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz bezpieczeństwo w ruchu drogowym.  Ponadto zebrani zostali 

zapoznani z realizowanymi działaniami profilaktycznymi mającymi na celu zapobieganie popełniania 

przestępstw. Realizowane programy to między innymi: · „ Pseudokibic” · „Stop patologiom – razem 

bezpieczniej” · „ Razem bezpieczniej – bezpieczna szkoła” · „Ograniczyć wandalizm” · „Rządowy program 

ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań, razem bezpieczniej” · „Ostrożnie pies”. Ponadto 

prowadzone były akcje między innymi: „Tydzień mediacji”, „Stop dopalaczom”, „Bezpieczna droga 

do szkoły”, „Bezpieczne wakacje”. Tematem posiedzenia w miesiącu lutym 2016 roku był stan bezpieczeństwa 
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sanitarnego w powiecie jasielskim za 2015 rok, który przedstawił Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 

w Jaśle.  W roku 2015 Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna przeprowadziła 3217 kontroli 

oraz pobrano 1198 próbek do badań laboratoryjnych. Stwierdzono 3 zachorowania na krztusiec, zgłoszono 

125 zachorowań na ospę wietrzną i zanotowano 1 zachorowanie na zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. 

Odnotowano spadek zachorowań na boreliozę przenoszoną przez kleszcze oraz niższe uodpornienie populacji 

przeciw grypie. Zmniejszyła się ilość zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby typu B i C. Nie odnotowano 

chorób przeciwko którym  prowadzone są szczepienia ochronne takie jak: tężec, błonica, odra, różyczka, 

świnka.  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaśle nadzoruje 17 wodociągów sieciowych 

i 36 wodociągów zaopatrujących w wodę szkoły. Jakość wody we wszystkich wodociągach na koniec 

2015 roku oceniono jako dobry. Obok działań kontrolnych prowadzona była działalność profilaktyczna, 

ze szczególnym ukierunkowaniem na dzieci i młodzież np. organizacja konkursów, olimpiad, quizów, imprez 

prozdrowotnych. Na posiedzeniu Komisji w miesiącu marcu przedstawiono projekt „Powiatowego programu 

zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na lata 2016 – 2019”. Jest 

to kompleksowy program poprawy bezpieczeństwa na terenie powiatu, adresowany do wszystkich środowisk 

zainteresowanych ograniczeniem przestępczości i patologii, w którym uwzględniono dotychczas realizowane 

zadania mające wpływ na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców powiatu oraz zadania wynikające 

z rządowego programu „Razem bezpieczniej”.  Ze względu na duży zakres zadań wskazanych do realizacji 

oraz ich długofalowość, program ten należy traktować jako zadanie ciągłe. Jednocześnie jest to program 

otwarty i dynamiczny, w związku z czym może być w każdej chwili aktualizowany i przystosowany 

do zaistniałych potrzeb. Komisja jednogłośnie przyjęła przedłożony program, który Uchwałą 

Nr XXIII/163/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 31 marca 2016 roku został przyjęty do realizacji przez 

poszczególne podmioty wymienione w Programie. 

Na posiedzeniu w miesiącu kwietniu 2016 roku Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle 

przedstawił informacje o stanie bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej i zagrożenia pożarowego 

w powiecie jasielskim za 2015r.  Ponadto uczestnicy posiedzenia zapoznani zostali z zagrożeniami 

występującymi na terenie powiatu oraz ze stanem przygotowania do prowadzenia działań ratowniczych. 

W dniu 15 grudnia 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji na którym Kierownik Referatu Planowania 

i Realizacji Budżetu Powiatu w Wydziale Finansowo - Księgowym przedstawił projekt budżetu powiatu na rok 

2016 ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb w dziedzinie spraw bezpieczeństwa i porządku publicznego. 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt budżetu.  Przedstawiając sprawozdanie 

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Jasielskim za rok 2016 informuję, że w roku 

bieżącym Komisja będzie sukcesywnie realizować zadania wynikające z ustawy o samorządzie powiatowym na 

rzecz poprawy bezpieczeństwa publicznego. W 2016 roku na terenie powiatu nie odnotowano zdarzeń, które 

w znacznym stopniu naruszałyby bezpieczeństwo publiczne. Służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo 

mieszkańców powiatu jasielskiego wypełniały dobrze swoje zadania. Dzięki zaangażowaniu wszystkich służb, 

powiat jasielski zaliczany jest do bezpieczniejszych regionów kraju. 

  

Starosta Jasielski 

 

Adam Pawluś 
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