
 

 

SPRAWOZDANIE NR ZK.I.5511.1.2017 

STAROSTY TARNOBRZESKIEGO 

z dnia 22 lutego 2017 r. 

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2016 roku 

W 2016 roku Komisja spotykała się trzykrotnie. W dniu 18 marca 2016 r. na wspólnym posiedzeniu 

z Powiatowym Zespołem Zarządzania Kryzysowego dokonano oceny bezpieczeństwa publicznego w powiecie 

tarnobrzeskim w 2015 roku. 

1) Informację ze zdarzeń powstałych na terenie powiatu w 2015 roku przedstawił Komendant Miejski Policji 

w Tarnobrzegu. Wskazał na wzrost procentowy wykrywalności przestępstw kryminalnych i gospodarczych. 

Stwierdził, że na drogach powiatu tarnobrzeskiego nastąpił wzrost wypadków i kolizji. Najwięcej 

wypadków zdarzyło się w m. Stale i Grębów – gmina Grębów (9), Jadachy i Chmielów gmina Nowa 

Dęba (5). We wszystkich tych wypadkach zginęło 6 osób. 

Z-ca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu stwierdził, że w 2015 roku na 

terenie powiatu jednostki straży pożarnych interweniowały w 911 zdarzeniach, w tym przy 677 pożarach, 

212 miejscowych zagrożeniach i 22 alarmach fałszywych. W stosunku do 2014 roku nastąpił wzrost ilości 

pożarów we wszystkich gminach, łącznie o 191. Mówił również o sprawowaniu kontroli przestrzegania 

przepisów przeciwpożarowych, stanie gotowości jednostek PSP i OSP do działań oraz o organizacji ćwiczeń 

i szkoleń. 

Działania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnobrzegu w 2015 roku ukierunkowane 

były na dążeniu do zapewnienia mieszkańcom powiatu skutecznej ochrony zdrowia przed niekorzystnym 

wpływem czynników sprzyjających powstawaniu chorób, głównie zakaźnych i zawodowych oraz innych 

chorób cywilizacyjnych, a także kształtowaniu odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych. 

Kierownik Inspektoratu PZMiUW w Tarnobrzegu, poinformował, że w 2015 roku na bezpieczeństwo 

przeciwpowodziowe wydatkowano następujące kwoty: · konserwację urządzeń melioracji podstawowych – 

2,245 mln złotych, · utrzymanie i eksploatacja urządzeń – 0,756 mln zł. 

Poinformował również o inwestycjach zakończonych w 2015 roku oraz o zadaniach przygotowywanych na 

najbliższy okres czasu. 

W dniu 26 września 2016 roku Komisja również wspólnie z Powiatowym Zespołem Zarzadzania 

Kryzysowego oceniła bezpieczeństwo na drogach powiatu w I półroczu 2016r., oraz poziom usług 

świadczonych przez prywatną komunikację w zakresie przewozu osób.  Przyjęto także informację Zastępcy 

Powiatowego Lekarza Weterynarii na temat zagrożenia Afrykańskim Pomorem Świń.  W latach 2014 – 

2016 wykryto 111 przypadków ASF u dzików oraz 20 ognisk chorobowych u świń. Pierwszy przypadek ASF 

w Polsce wystąpił w lutym 2014 roku na terenie województwa podlaskiego. ASF jest chorobą zaraźliwą 

występującą tylko u świń i dzików. Przenika do kraju od wschodnich sąsiadów Polski. Jedynym możliwym 

sposobem jej zwalczenia jest likwidacja stada w których wykryto chorobę. Największe ryzyko 

rozprzestrzenienia się wirusa stanowi nielegalne pozyskiwanie i przewożenie produktów zwierzęcych oraz 

obrót żywymi zwierzętami. 
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Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu, oceniając stan 

bezpieczeństwa na drogach powiatu tarnobrzeskiego za I półrocze 2016 roku stwierdził, że w porównaniu 

do roku 2015 zanotowano wzrost ilości wypadków o 1, osób rannych o 8. Na drogach powiatu zginęły o 3 

osoby mniej, a ilość kolizji utrzymywała się na takim samym poziomie jak w roku ubiegłym (87 zdarzeń). 

Najwięcej wypadków miało miejsce na terenie gminy Nowa Dęba (6). W znacznym stopniu wynika to 

z przebiegu drogi krajowej nr 9 przez teren gminy. Kolejnymi niebezpiecznymi miejscowościami są: Skopanie 

– gmina Baranów Sandomierski (3 wypadki) oraz Gorzyce (2). Naczelnik dokonał również oceny 

bezpieczeństwa usług świadczonych przez prywatną komunikację w zakresie przewozu osób. Ocena ta wypadła 

pozytywnie. Duży wpływ na taki stan rzeczy ma zgłaszanie do Wydziału Ruchu Drogowego kontroli 

autokarów, w związku z organizowanymi wycieczkami przez placówki oświatowe. 

 

Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa, uzupełniając wypowiedź Naczelnika Wydziału 

Ruchu Drogowego Policji, przedstawił warunki konieczne do spełnienia wykonywania zarobkowego przewozu 

osób, rodzaje istniejących linii oraz przedstawił organizatorów przewozów. 

 

W dniu 22 listopada 2016 roku Komisja także wspólnie z Powiatowym Zespołem Zarzadzania 

Kryzysowego oceniła stań przygotowań powiatu tarnobrzeskiego do zimy 2016/2017 oraz stan gotowości 

planistycznej powiatu na wypadek zdarzeń kryzysowych. 

 

Pracownik Zarządu Dróg Powiatu Tarnobrzeskiego poinformował, że utrzymanie dróg powiatowych 

prowadzone będzie za pomocą specjalistycznego sprzętu posiadanego przez siedmiu wykonawców zgodnie 

z przeprowadzoną procedurą przetargową i zawartymi umowami. Całość prac koordynuje Zarząd Dróg Powiatu 

Tarnobrzeskiego z/s w Nowej Dębie w oparciu o zatwierdzony przez Starostę „Plan zimowego utrzymania dróg 

powiatowych powiatu tarnobrzeskiego”. 

 

O przygotowaniu do zimy mówili także Komendant Miejski Policji w Tarnobrzegu oraz Komendant Miejski 

Państwowej Straży Pożarnej. 

 

Kierownik Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Oddział w Tarnobrzegu 

poinformował, że PZMiUW Oddział Tarnobrzeg przeprowadził konserwację (okoszenie) wszystkich (100%) 

wałów przeciwpowodziowych na terenie powiatu. Przeprowadzony został również jesienny przegląd 

obwałowań i urządzeń hydrotechnicznych. Odbudowane zostaną wszystkie stwierdzone ubytki wałów 

spowodowane głównie przez zwierzęta. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego przypomniała zarządcom 

i właścicielom obiektów wielkopowierzchniowych o obowiązku usuwania z dachów zalegającego śniegu. 

 

Do wójtów i burmistrzów, sołtysów i przewodniczących osiedli mieszkaniowych przesłane zostało pismo 

z prośbą o wywieszenie go w widocznym miejscu z apelem dokonania przeglądu instalacji kominowych, 

wentylacyjnych oraz gazowych. Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu 

przeprowadziła rozpoznanie we wszystkich gminach zjawiska bezdomności. Na terenie powiatu 

tarnobrzeskiego jest ono marginalne i w całości rozpoznane. Kobiety bezdomne z terenu naszego powiatu 

korzystać mogą ze Schroniska im. Św. Brata Alberta Koło Gorzyckie w Gorzycach, zaś mężczyźni 

z noclegowni przy Parafii Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Tarnobrzegu. 

 

Wszystkie gminy powiatu tarnobrzeskiego przedstawiły stan gotowości do zimy 2016/2017. Podpisały one 

umowy z Gminnymi Zakładami Komunalnymi na zimowe utrzymanie dróg gminnych. W Grębowie 

dodatkowo jednostki OSP w Krawcach, Stalach i Żupawie posiadają pługi odśnieżne montowane 

do samochodów strażackich, natomiast w Gorzycach podczas intensywnych opadów śniegu ZGK zleci 

odśnieżanie firmom zewnętrznym. Gminy powiatu tarnobrzeskiego posiadają opracowane m.in.: Plany 

Zarządzania Kryzysowego, Plany Obrony Cywilnej, Plany Ochrony Zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego 

i sytuacji kryzysowych. Gmina Gorzyce jest w trakcie opracowywania przez podmiot zewnętrzny planu 

ewakuacji ludności i zwierząt  z terenu gminy, która jest w 100% terenem zalewowym. 
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Ostatnim tematem posiedzenia była sprawa drogi nr 1030R relacji Trześń – Grębów, po której przejeżdżają 

przez miejscowość Sokolniki duże ilości samochodów ciężarowych, skracających sobie drogę m.in. 

do Stalowej Woli. Droga relacji Trześń – Grębów nie jest dostosowana do tak ciężkich i dużych pojazdów. 

Po dyskusji przyjęto następujące ustalenia: · Starostwo Powiatowe wystąpi z wnioskiem do ITD w Rzeszowie 

o objęcie w ramach możliwości nadzorem i kontrolą drogi powiatowej 1030 R, szczególnie w miejscowości 

Sokolniki; · KM Policji w Tarnobrzegu zwiększy częstotliwość kontroli drogowych; · Zarząd Dróg Powiatu 

Tarnobrzeskiego w granicach prawa i po uzgodnieniu z mieszkańcami Sokolnik prowadzić będzie pionowe 

i poziome oznakowanie drogi. Podstawa prawna - art. 38 b ust. 3 Ustawy o samorządzie powiatowym 

(Dz.U.2016.814 t.j. ze zmianami). 

 

Starosta 

 

Paweł Bartoszek 
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